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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1
1. Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego jest publiczną szkołą
podstawową.
2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Kościuszki 95
3. Szkoła nosi imię Czesława Wilińskiego
4. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie im. Czesława
Wilińskiego i jest używana w pełnym brzmieniu.
5. Szkołę prowadzi Gmina Stare Kurowo
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Lubuski Kurator Oświaty
w Gorzowie Wielkopolskim.
§2
1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego
i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
§3
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§4
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Podstawową w Starym Kurowie
im. Czesława Wilińskiego,
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie
im. Czesława Wilińskiego,
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3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Stare Kurowo.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§5
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny
zestaw programów nauczania oraz program profilaktyczno-wychowawczy szkoły.

§6
1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu
widzenia dydaktycznego,
2) program profilaktyczno-wychowawczy obejmujący:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, rodziców,
nauczycieli,
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych
uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów
występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczoprofilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć
z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,
2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.
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4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu
wzbogacenia oferty edukacyjnej.

§7
1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny,
poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,
przyjaciele),
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej,
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych
osób,
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
5)

rozwijanie

umiejętności

krytycznego

i

logicznego

myślenia,

rozumowania,

argumentowania i wnioskowania,
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności,
które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji,
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
12)

zachęcanie

do

zorganizowanego

i

świadomego

samokształcenia

opartego

na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
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13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 poprzez:
1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie
dalszego kształcenia,
2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić
od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację
świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego
i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,
5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego
otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,
6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych,
ale wartościowych celów,
7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,
8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami
i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,
10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,
11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,
13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną
i właściwą postawę ciała,
14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego
żywienia i higieny pracy umysłowej,
15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.)
i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,
16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,
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17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,
18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich
właściwego stosunku,
19) rozwijanie umiejętności asertywnych,
20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących
w relacjach międzyludzkich,
23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia
rodzinnego,
24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu
szkolnym i prywatnym,
25) integrację uczniów niepełnosprawnych,
§8
Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków
rozwoju ucznia poprzez następujące działania:
1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie
edukacyjnym,
2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,
3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,
4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych,
dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,
5)

pracę

pedagoga

szkolnego

wspomaganą

badaniami

i

zaleceniami

poradni

psychologiczno-pedagogicznej,
6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Drezdenku, Sądem Rodzinnym
w Strzelcach Krajeńskich, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Kurowie i innymi
organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.
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§9
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia
do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli
oraz innych pracowników szkoły,
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach
– zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,
4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku
I–III oraz IV–VIII.
5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami
i po zajęciach lekcyjnych,
6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu
uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne
prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku w stołówce szkolnej,
10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego
w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,
13) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania
uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
14) pracownik administracji i obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących
na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora
szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,
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15) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły
o

wszelkich

dostrzeżonych

zdarzeniach,

noszących

znamiona

przestępstwa

lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej
terenem zgodnie z odrębnych dokumentem - Procedura organizacji wycieczek szkolnych.

§ 10
POMOC MEDYCZNA
1. Każde podanie leków w szkole w szczególnie uzasadnionych przypadkach /dziecko
przewlekle chore/ odbywa się na pisemne upoważnienie rodziców – załącznik nr 1.
Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które określa
nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia. Nauczyciel wyraża
pisemną zgodę na podawanie leku dziecku. Lek dostarczony do szkoły musi być
w nienaruszonym opakowaniu i otwarty dopiero w obecności nauczyciela/pracownika
szkoły podającego lek.
2. W przypadku zachorowania dziecka na terenie szkoły powiadamia się o tym rodziców
dziecka, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły
i zapewnienia mu opieki medycznej.
3. W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie odebrać osobiście dziecka ze szkoły, mogą
upoważnić inną osobę.
4. W sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia/wypadku dziecka wzywane jest pogotowie
ratunkowe, a o zaistniałym zdarzeniu informowani są rodzice.
5. Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i przybycia rodziców pozostaje
pod opieką pielęgniarki szkolnej, a pod jej nieobecność, dyrektora/wicedyrektora.

§ 11
1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające
przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego
rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
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§ 12
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest
uczniom, rodzicom i nauczycielom.
2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole są bezpłatne,
a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
3. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na :
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez
ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych

odpowiednio

o

charakterze

resocjalizacyjnym

lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym;
6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
profilaktyczno-wychowawczego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku
dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu
informacji w tym kierunku;
9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci;
10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom;
11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
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12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
4.

Celem

pomocy

psychofizycznych

psychologiczno-pedagogicznej
oraz

rozpoznawanie

i

jest

rozpoznawanie

zaspakajanie

możliwości

potrzebrozwojowych

i edukacyjnych uczniów, wynikających z :
1) wybitnych uzdolnień;
2) niepełnosprawności;
3) niedostosowania społecznego;
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5) specyficznych trudności w uczeniu się;
6) zaburzeń komunikacji językowej;
7) choroby przewlekłej;
8) zaburzeń psychicznych;
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
11) zaniedbań środowiskowych;
12) trudności adaptacyjnych;
13) odmienności kulturowej.
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;
2) specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej,

w

szczególności:

pedagog,

logopeda,

terapeuta

pedagogiczny/psychologa.
6. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w Szkole ma obowiązek prowadzić działania
pedagogiczne, których celem jest:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;
2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;
3) realizacja zaleceń i ustaleń zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy.
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7. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/ uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe
lub edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno - pedagogicznej nauczyciel/specjalista
informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasy.
8. Pomoc psychologiczno– pedagogiczną mogą wnioskować także:
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
2) uczeń;
3) Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna;
4) dyrektor szkoły;
5) pielęgniarka szkolna;
6) pracownik socjalny;
7) asystent rodziny;
8) kurator sądowy.
9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego
nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:
1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego
potrzeb;
2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowaniu skutecznej metodyki
nauczania;
3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
4) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.
10.

Pomocy

psychologiczno

–

pedagogicznej

świadczonej

również

w

formach

zorganizowanych – zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej – załącznik nr 2. Są to:
1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
Adresaci

Uczniowie

przejawiający

trudności

w

nauce,

w

szczególności

w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
Zadania

Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Podstawa udzielania

Pomoc udzielana jest na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela
przedmiotu,

wniosek

ucznia,

rodzica,

opinia

psychologivzno-

pedagogiczna.
Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju
prowadzonych zajęć.
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Czas trwania jednostki zajęć

Zajęcia trwają 45 minut.

Liczba uczestników

W zajęciach uczestniczy maksimum 8 osób.

Okres udzielania

Zgodnie z decyzją dyrektora

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia;

Adresaci

Uczniowie szczególnie uzdolnieni.

Zadania

Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

Podstawa udzielania

Pomoc udzielana jest na wniosek wychowawcy lub innego
nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o szczególnych
uzdolnieniach.

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje
właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć.

Czas trwania jednostki zajęć

Zajęcia trwają 45 minut.

Liczba uczestników

W zajęciach uczestniczy maksimum 8 osób.

Okres udzielania

Zgodnie z decyzją dyrektora.

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Adresaci

Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się .

Zadania

Korygowanie
osiągnięć

opóźnień pozwalających

edukacyjnych

programowej

wynikających

kształcenia

wyeliminowanie

zaburzeń

lub

na uzyskanie
z

podstawy

złagodzenie

stanowiących

albo
powód

objęciaucznia daną formą pomocy psychologiczno pedagogicznej.
Podstawa udzielania

Pomoc udzielana jest na podstawie orzeczenia, opinii
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Prowadzący

Nauczyciele

i

specjaliści

posiadający

kwalifikacje

właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć.
Czas trwania jednostki zajęć

Zajęcia trwają 45 minut.

Liczba uczestników

W zajęciach uczestniczy maksimum 5 osób.

Okres udzielania

Zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu, opinii.

4) zajęcia logopedyczne

Adresaci

Dzieci i uczniowie z zaburzeniami mowy, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

Zadania

Prowadzenie terapii logopedycznej.

Statut Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego

str. 13

Podstawa udzielania

Pomoc udzielana jest na podstawie orzeczenia Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej lub opinii.

Prowadzący

Nauczyciele

i

specjaliści

posiadający

kwalifikacje

właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć.
Czas trwania jednostki zajęć

Zajęcia trwają 45 minut.

Liczba uczestników

W zajęciach uczestniczą maksimum 4 osoby.

Okres udzielania

Zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu, opinii.

5) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Adresaci

Uczniowie przejawiający trudności

w funkcjonowaniu

społecznym
Zadania

Prowadzenie terapii emocjonalno-społecznej

Podstawa udzielania

Pomoc udzielana jest na podstawie orzeczenia, opinii
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub opinii.

Prowadzący

Nauczyciele

i

specjaliści

posiadający

kwalifikacje

właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć.
Czas trwania jednostki zajęć

Zajęcia trwają 45 minut.

Liczba uczestników

W zajęciach uczestniczą maksimum 10 osoby.

Okres udzielania

Zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu, opinii.

6) zajęcia o charakterze terapeutycznym
Adresaci

Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
mającymi problemy w funkcjonowaniu w szkole

Zadania

Prowadzenie terapii emocjonalno-społecznej

Podstawa udzielania

Pomoc udzielana jest na podstawie orzeczenia, opinii
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub opinii.

Prowadzący

Nauczyciele

i

specjaliści

posiadający

kwalifikacje

właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć.
Czas trwania jednostki zajęć

Zajęcia trwają 45 minut.

Liczba uczestników

W zajęciach uczestniczą maksimum 10 osoby.

Okres udzielania

Zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu, opinii.

11. Inne formy pomocy psychologiczno– pedagogicznej, to:
1) porady, konsultacje i warsztaty dla uczniów udzielane i prowadzone przez pedagoga
i psychologa szkolnego, w ustalonych godzinach;
2) porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców prowadzone przez nauczycieli Szkoły
i współpracujące ze Szkoła placówki.
12. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
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1) posiadającym opinię Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
2) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
3) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów koniecze jest
zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej
pracy z uczniem.
13. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno– pedagogiczną
odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy
w bieżącej pracy z uczniem.
14. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym
z uczniem.
15. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno
– pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w dzienniczku
ucznia,

dzienniku

elektronicznym

lub

w

trakcie

indywidualnej

rozmowy

z rodzicem.
16.Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale
w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli.
17. Szkołę wspiera uczniów zdolnych poprzez:
1) udzielanie im pomocy w odkrywaniu predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej
samooceny i wiary w siebie;
3) stymulowanie ich rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału
twórczego;
4) uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;
5) promocję ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i Szkoły.
18. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów
humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują
pracę: na lekcji, poza lekcjami, poza szkołą.
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19. Uczeń zdolny ma możliwość:
1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;
3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych
i domowych;
4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.
20. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
polega na:
1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,
intelektualnych i fizycznych ucznia;
3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości oraz umiejętności
ucznia;
4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego
wyposażenia i środków dydaktycznych;
5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.
21. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
22. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno– wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga
zgody rodzica.
23. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych
i oddziałowych. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktycznowyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.
24. W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda, na miarę potrzeb specjaliści, posiadający
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
25. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda
oraz inni nauczyciele specjaliści.
26.Wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
w Drezdenku.
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27. W Szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds. orzekania
inwalidztwa. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym.
28. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem
społecznym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt
specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3)

realizację

programów

nauczania

dostosowanych

do

indywidualnych

potrzeb

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
29. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego.
30. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie
z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć
rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym 2 godziny
tygodniowo na ucznia.
31. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.
32.W Szkole zatrudnia się
specjalnej

w

celu

nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki

współorganizowania

kształcenia

uczniów

niepełnosprawnych,

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
33. W Szkole powołuje się Zespóły Wspierające uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niedostosowaniu społecznym bądź zagrożeniem
niedostosowania społecznego.
34. W skład zespołu wchodzą: wychowawca, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści
zatrudnieni w Szkole.
35. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
36. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
1) przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
2) lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista - na wniosek lub za zgodą
rodziców ucznia.
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37. Dla uczniów zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program
edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program
po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

§ 12
WSPIERANIA DZIECKA W I–SZYM ETAPIE EDUKACYJNYM
1. Działania Szkoły w zakresie wspierania dziecka w I–szym etapie edukacyjnym:
1) W zakresie organizacji Szkoły:
a) poszczególne oddziały tworzone są w zależności od daty urodzenia,
z zachowaniem

zasady, by w jednym oddziale były dzieci o zbliżonym wieku,

liczonym także w miesiącach urodzenia;
b) szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia klasy I, II i III w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
c) marcu lub kwietniu organizuje się „Dni otwarte” dla rodziców i uczniów przyszłych
klas I;
d) organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów
i dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć;
e) wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce
dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki
i zabawy;
f) nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje zabawy
i pozostaje z dziećmi;
g) świetlica szkolna dla dzieci najmłodszych jest zorganizowana w osobnym
pomieszczeniu, zajęcia świetlicowe zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo,
rozbudzają szereg zainteresowań z dziedziny sztuk plastycznych, czytelnictwa,
rozwijają i kierunkują zachowania społeczne, umożliwiają odpoczynek na świeżym
powietrzu oraz odrobienie pracy domowej.
2) W zakresie sprawowania opieki:
a) w placówce monitorowane jest wejście do Szkoły przez pracowników obsługi
w celu uniemożliwienia przebywania osobom postronnym w budynku szkolnym;
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b) każdy nauczyciel w Szkole oraz każdy pracownik niepedagogiczny Szkoły ma
za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby
i zachowanie oraz reagować w sposób adekwatny do sytuacji.

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 13
WYKAZ ORGANÓW SZKOŁY

1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd uczniowski,
4) rada rodziców.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku
szkolnego uczniów jest Lubuski Kurator Oświaty.
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu
zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.
§ 14
DYREKTOR SZKOŁY
1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym
służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady
pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
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2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz
zespołu szkół,
3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,
oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji
i podnoszenia kwalifikacji,
4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
w szkole,
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących,
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
6)

wykonywanie

zadań

związanych

z

zapewnieniem

bezpieczeństwa

uczniom

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII.
9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność

wychowawcza

lub

rozszerzanie

i

wzbogacanie

form

działalności

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
10) występowanie do Lubuskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia
do innej szkoły,
11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólnych

wniosków

wynikających

ze

sprawowanego

nadzoru

pedagogicznego

oraz informacji o działalności szkoły,
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12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach
jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą
oraz określenie warunków jego spełniania,
14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie
szkoły podstawowej,
15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów
nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać
od początku następnego roku szkolnego,
17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania, takiego nauczania,
19) ustala dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
i nauczycielom,
21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów
tygodniowego rozkładu zajęć,
22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy
należy w szczególności:
1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami,
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników
szkoły,
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
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5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających
status pracowników samorządowych,
6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,
7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,
8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu
zawodowym,
10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych
do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę,
12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne
lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia
praw i dobra dziecka,
15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym
ustawą o związkach zawodowych,
16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym
regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,
5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą
rodziców i samorządem uczniowskim.
6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją
procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w pokoju nauczycielskim.

§ 15
RADA PEDAGOGICZNA
Statut Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego

str. 22

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane
przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
2. Do jej kompetencji stanowiących należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole
po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły,
6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych
w szkole,
5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,
7) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania,
8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole,
zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata
albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
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10 ) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć
11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut
lub jego zmiany.
6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji
kierowniczej w szkole.
7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem –
załącznik nr 3.
8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 16
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada
samorządu uczniowskiego.
2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony
przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być
sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach
dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły
wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach
dotyczących praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
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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 redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej
rady wolontariatu).
7) skreślenie ucznia z listy uczniów,
8) prawo do opiniowania dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych,
9) prawo do opiniowania programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły.
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest
koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez
zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania
wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin
wolontariatu, będący odrębnym dokumentem – załącznik nr 4.
8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin
załącznik nr 5 .

§ 17
RADA RODZICÓW
1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
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3. 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.
4. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego,
2)

opiniowanie

programu

i

harmonogramu

poprawy

efektywności

kształcenia

lub wychowania szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych
zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku
w szkole,
5) opiniowanie dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych,
5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
5. 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.
6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
7.

Szczegółowe

zasady

funkcjonowania

Rady

Pedagogicznej

określa

Regulamin

funkcjonowania Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława
Wilińskiego – załącznik nr 6.

§ 18
ROZSTRZYGNIĘCIE SPORÓW POMIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY

1.W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
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1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy
do dyrektora Szkoły;
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem
każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony
sporu;
4) 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 których stroną jest dyrektor, 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.
3.Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
4.Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako
rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu
prowadzącego.
§ 19
ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY

1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku,
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach
swoich kompetencji.
2.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze Szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
3.Rodzice współpracując ze Szkołą mają prawo do:
1) znajomości statutu Szkoły, a wszczególności do znajomości celów i zadań Szkoły,
Programu Profilaktyczo – Wychowawczego Szkoły;
2) zgłaszania do programu profilaktyczno-wychowawczego swoich propozycji; wnioski
i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady
Pedagogicznej;
3) współudziału w pracy wychowawczej;
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4) znajomości organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym, informacje te przekazuje
dyrektor Szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej;
5)

znajomości

przepisów

dotyczących

oceniania,

klasyfikowania

i

promowania

oraz przeprowadzania egzaminów (przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu
rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości ;
6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce
i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców,
indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca
spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);
7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia PsychologicznoPedagogiczna;
8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi Szkoły, organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.
4.Rodzice mają obowiązek:
1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
4) zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce szkolne;
5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających
przygotowanie się do zajęć szkolnych;
6) przeglądania zeszytów swoich dzieci, zachęcania do starannego ich prowadzenia;
7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;
8) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;
9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;
10) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka,
trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
12) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny
harmonogramem

zebrań.

ROZDZIAŁ IV
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ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

§ 20
ORGANIZACJA NAUCZANIA
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
określonych planem nauczania.
2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach
liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą –
nie więcej niż 27.
2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 28.

§ 21
1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest
wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych
potrzeb.
2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

§ 22
1.

W

klasach

szkoły

IV–VIII

podstawowej

podział

na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.
2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1
podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 23
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie:
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1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
2) klasowo-lekcyjnym na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala
nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel
prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy
zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu
na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

§ 24
1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe,
stosownie do posiadanych środków finansowych.
2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych
poza systemem klasowo-lekcyjnym.
§ 25
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę,
aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
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§ 26
1.

Termin

rozpoczęcia

i

zakończenia

zajęć

dydaktyczno-wychowawczych,

przerw

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego
ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor
szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy
rozkład zajęć edukacyjnych.
4. Szkoła dokumentuje zajęcia lekcyjne w dzienniku.

§ 27
ORGANIZACJA NAUCZANIA RELIGII
1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów,
których rodzice wyrażają takie życzenie.
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione – załącznik nr 7.
3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
Jeśli rodzice zwalniają z obecności dziecka podczas zajęć opieki świetlicowej (pierwsza
i ostatnia godzina lekcyjna) informują pisemnie dyrektora szkoły.
4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów,
ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcześniej.
6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen,
lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie.
Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele.
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8. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii podczas rekolekcji wielkopostnych objęci
są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

§ 28
ORGANIZACJA NAUCZANIA WYCHOWANIADO ŻYCIA W RODZINIE

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII i klas dotychczasowego gimnazjum organizowane
są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły
w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach – załącznik nr 8.
4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach
„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. Jeśli
rodzice zwalniają z obecności dziecka podczas zajęć opieki świetlicowej (pierwsza i ostatnia
godzina lekcyjna) informują pisemnie dyrektora szkoły.
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo
wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 29
ZASADY ZWALNIANIA Z ĆWICZEŃ LUB ZAJĘĆ

1.W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor Szkoły, na wniosek rodzica ucznia
(Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego), zwalnia ucznia
z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego
na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach
wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego
dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.
2.W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia
ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor Szkoły zwalania ucznia z realizacji
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zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką
nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki
na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji
w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
§30
DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA
1.Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W Szkole, za pośrednictwem Mobi Dziennik funkcjonuje elektroniczny dziennik.
Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną,
współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa
podpisana przez dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej
i obsługującej system dziennika elektronicznego.
3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych
na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę
dziennika elektronicznego, pracownicy Szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji
i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową
odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy
obowiązującego w Polsce prawa.
4. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa „Regulamin funkcjonowania
dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława
Wilińskiego” .
5. W celach korespondencyjnych w klasach I-III obowiązuje Dzienniczek ucznia.
§31

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki
pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły
a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.
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§ 32
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
UCZNIOM

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia
odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel pełni dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora Szkoły.
W czasie dyżuru jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym
jego nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających
od przyjętych norm, a w szczególności powinien reagować na zachowania niebezpieczne
i zagrażające bezpieczeństwu uczniów ;
3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal
lekcyjnych;
4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych
urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku
szkolnego lub sal lekcyjnych;
6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu Szkoły podczas przerw;
7) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań
zmierzających

do

udzielenia

pierwszej

pomocy

i

zapewnienia

dalszej

opieki

oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora;
5. Nauczyciel zobowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom
biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane
po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki
ochrony indywidualnej.
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6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania zajęć i wyprowadzenia
z zagrożonych miejsc osób powierzonych jego opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie
lub ujawni się w czasie zajęć.
7. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają
być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenie
dla bezpieczeństwa.
8. Nauczyciel zobowiązany są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia
zajęć

edukacyjnych

oraz

respektowania

prawa

uczniów

do

pełnych

przerw

międzylekcyjnych.
9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego

w Szkole.

10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek
przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych.
11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji
nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela (jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada
warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem
usunięcia usterek, do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić
prowadzenia zajęć w danym miejscu);
2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy
skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej, jeśli zaistnieje taka
potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy (o zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców
ucznia, jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora Szkoły);
4) powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone
błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;

§ 33
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów jednodaniowych.
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2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej.
3. W godzinach od 8.00-9.00 wychowawca świetlicy sprawdza obecność uczniów
korzystających z dożywiania i zgodnie z ustaloną liczbą zamawia obiady.

§ 34
1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:
sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej, gabinet terapii pedagogicznej, gabinet terapii
logopedycznej, dwie sale komputerowe, biblioteka szkolna, świtlica.

§ 35
BIBLIOTEKA SZKOLNA

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów
oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy
realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,
uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych
funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
2)

stwarzaniu

uczniom

warunków

do

nabywania

umiejętności

wyszukiwania,

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych
przedmiotów.
3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.
4. Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych
nośników cyfrowych itp.),
2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,
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3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,
4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie
wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień
we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę
i piękno zawarte w treści książek,
5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,
6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:
1) uczniami, poprzez:
a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
b) tworzenie aktywu bibliotecznego,
c) informowanie o aktywności czytelniczej,
d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze
literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych
i czasopism pedagogicznych,
b) organizowanie wystawek tematycznych,
c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,
f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;
3) rodzicami, poprzez:
a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
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c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych
dokumentów prawa szkolnego,
e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;
4) innymi bibliotekami, poprzez:
a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolej zostały opisane w regulaminie
biblioteki szkolnej – załącznik nr 9.

§ 36
ŚWIETLICA SZKOLNA
1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu
na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności
wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:
1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,
2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,
3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.
3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców
w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego
wychowawcę.
7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.

Statut Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego

str. 38

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają
sprawozdania ze swojej działalności.
9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie
pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając
opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy
znajdują się w regulaminie świetlicy – załącznik nr 10.

§ 37
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce,
2) stypendium za osiągnięcia sportowe,
3) sypendium Czesława Wilińskiego.
4. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie
tej występuje choroba, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
5. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen
w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
6. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym.

§ 38
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNĄ/STOWARZYSZENIEM
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1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Drezdenku oraz innymi
placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom
i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
3. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne
organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga
uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

§ 39

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI
1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą
rolę rodziny.
2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego
i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
3. Rodzice 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) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji
rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza
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granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego
czasowo za granicą),
5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa
w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki
określonych w tym zezwoleniu,
6) zapewnienia dziecku do 7 roku życia opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,
7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka
ze szkoły.
§ 40
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1)

na

pisemną

prośbę

rodziców

(dziennik

elektroniczny,

formularz

zwolnienia/usprawiedliwienia – załącznik nr 11) – rodzic lub osoba upoważniona zawsze
odbiera ucznia ze szkoły.
2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców
i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną.
2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony
do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.
§ 41
1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów
konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice
mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) porad pedagoga szkolnego,
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań
z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).
2. Do obowiązków rodziców należy:
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1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom,
demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.
3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym
przez regulamin Rady Rodziców.
ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 42
1.

Szkoła

zatrudnia

nauczycieli

i

pracowników

samorządowych

na

stanowiskach

niepedagogicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników
niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych
oraz ustawa Kodeks pracy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania
pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników
samorządowych.
§ 43
WICEDYREKTOR

1.Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organu prowadzącego,
dyrektor Szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko
kierownicze.
2.Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie
obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
2) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
3) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
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4) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
5) nadzór nad pracami Zespołów;
6) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
7) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych
przez dyrektora nauczycieli;
8) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;
9) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i jego korygowanie po wszelkich
zamianach organizacyjnych;
10) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
11) kontrola dokumentacji wycieczek;
12) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
13) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji Prawach Dziecka;
14) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
15) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji powierzonych im zadań oraz ich
doskonaleniu zawodowemu;
16) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego;
17) kontrolowanie realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego
przedmiotu;
18) kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania;
19) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
20) dbanie o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;
21) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
22) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie internetowej Szkoły
oraz systematycznie kontrolowanie jej zawartości;
23) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli
uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi
zasadami oceniania;
24) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w ramach kompetencji dyrektora
Szkoły;
25) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
26) kontrolowanie pracy pracowników obsługi;
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27) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
28) współpraca z Poradnią Pedagogiczno–Psychologiczną, policją i służbami porządkowymi
w zakresie pomocy uczniom, zapewnieniu ładu i porządku w Szkole, a także na jej terenie;
29) przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnatrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu
Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż;
30) wykonywanie poleceń dyrektora Szkoły;
31) zastępowanie dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych
uprawnień.
§ 44
WYCHOWAWCA KLASY
1. Do zadań wychowawcy klasy należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

możliwości

psychofizycznych uczniów,
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zaintersowań i uzdolnień uczniów,
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich
uczestnictwo w życiu szkoły,
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów
w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5)

współpraca

z

poradnią

w

procesie

diagnostycznym

i

postdiagnostycznym,

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń
w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu
szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia
oraz planowania dalszych działań.
6) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się
oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
7) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
8) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
9) prowadzi obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu
rozpoznanie u uczniów:
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– trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej
deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia
specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
– szczególnych uzdolnień,
10) wspomaga uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy
z uczniami.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując
ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna
jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi
trudnościami i niepowodzeniami),
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec
młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi
wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych
oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:
1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczoprofilaktyczny szkoły,
2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły,
planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,
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3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną
na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,
4) kształtowanie osobowości ucznia,
5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym,
pielęgniarką,
6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,
7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,
8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego
możliwościami i zainteresowaniami,
9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn
absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,
10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,
11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych
formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,
12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,
13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość
na terenie klasy, szkoły
14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie
przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych
w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym
i rodzicami ucznia,
15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań
profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia
oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,
17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących,
śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania,
osiągnięciach,

sukcesach,

trudnościach

w

nauce,

niepowodzeniach

szkolnych,

problemach wychowawczych,
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18)

rzetelne,

systematyczne

i

terminowe

prowadzenie

dokumentacji

określonej

Zarządzeniami dyrektora szkoły,
19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem
wychowawczym

–

wychowawczego

i

programu
tematyki

wychowawczo-profilaktycznego
godzin

wychowawczych

dla

szkoły,
danego

planu

oddziału,

harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,
20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów,
4. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły
w następujących przypadkach:
1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,
2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.
Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana
wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
5. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem
samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
6. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły,
którego decyzja jest ostateczna.
§ 45
NAUCZYCIELE
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą;
3. Do zadań nauczyciela należy:
1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,
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3) właściwie organizować proces nauczania,
4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem
oceniania,
5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,
6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych
oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń
dyrektora szkoły w tym zakresie,
7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować
wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,
8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,
9) indywidualizować proces nauczania,
10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.
§ 46
PEDAGOG/PSYCHOLOG
1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego
uczestnictwo w życiu szkoły,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
ucznia w życiu szkoły,
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
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5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Drezdenku i poradniami
specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,
13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczowychowawczymi,
§ 47
LOGOPEDA

1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia
stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego 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 działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a)

rozpoznawaniu

indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
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edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego
ewaluacji,
6) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

§ 48
DORADCA ZAWODOWY

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
i placówkę;
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 w szkole

dyrektor szkoły lub placówki

wyznacza nauczyciela lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.

§ 49
BIBLIOTEKARZ
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1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
5) udzielanie informacji bibliotecznych,
6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,
9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.
§ 50
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

1. Wychowawcy świetlicy realizują następujące zadania:
1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,
2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,
3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,
4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,
5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania
ich zamiłowań i uzdolnień,
6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,
7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości
o zachowanie zdrowia,
8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.
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§ 51
ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY
1. W szkole działają zespoły wychowawcze: klas I-III, klas IV-VIII, klas dotychczasowego
gimnazjum, które są

powołane

do rozwiązywania problemów wychowawczych

wynikających z bieżących problemów uczniów.
2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, wychowawcy klas, dyrektor i wicedyrektor:
3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,
2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,
3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,
4) opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja.
5) omównienie klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
6) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę
potrzeb,
7) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami
danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,
8) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału,
9) opracowanie kalendarza imprez do 15 września danego roku szkolnego.
§ 52
ZESPOŁY NAUCZYCIELI
1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
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2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania
wyników nauczania,
3)

organizowanie

wewnątrzszkolnego

doskonalenia

zawodowego

oraz

doradztwa

metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.
§ 53
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

1. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
2. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmuje się
wicedyrektor.
3. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
1)

Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia

2)

Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych

3)

Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej

4)

Udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom

5)

Prowadzenie

grupowych

zajęć

aktywizujących,

przygotowujących

uczniów

do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
6)

Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom

7)

Pomoc i udostępnianie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i systemie
kształcenia ustawicznego

8)

Współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań

ROZDZIAŁ VI
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW
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§54
ZASADY OGÓLNE
1. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry. Pierwszy trwa od początku roku szkolnego do końca
drugiego pełnego tygodnia stycznia, semestr drugi rozpoczyna się z pierwszym dniem
trzeciego tygodnia stycznia i trwa do ostatniego dnia roku szkolnego.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2.Ocenianie

osiągnięć

przez nauczycieli poziomu

edukacyjnych ucznia polega
i

postępów

w

na

opanowaniu

rozpoznawaniu

przez ucznia wiadomości

i umiejętności w stosunku do:
1)
lub
w

wymagań

efektów

określonych

kształcenia

zawodach oraz

w podstawie

określonych

wymagań

programowej

w podstawie

edukacyjnych

kształcenia

programowej

wynikających

z

ogólnego
kształcenia

realizowanych

w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3.Ocenianie

zachowania ucznia polega

oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego

na

rozpoznawaniu
oddziału

przez

stopnia

wychowawcę
respektowania

przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków
określonych w statucie szkoły.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
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2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi 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 dydaktycznowychowawczej.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania 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 w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych.
7. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
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2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
§ 55
RODZAJE OCEN
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
a) bieżące;
b) śródroczne i roczne,
c) końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
§ 56
UZASADNIANIE OCEN
1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz z kartkówek i zadań
domowych nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną
wiedzę lub sprawdzaną umiejętność ewentualne braki w nich oraz przekazuje zalecenia
do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie
uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej
w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.
3. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów nauczyciel uzasadniana pisemnie, przekazując
uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące treści:
1) informację na temat tego co uczeń zrobił dobrze;
2) wskazanie co w swojej pracy uczeń powinien poprawić;
3) podpowiedź w jaki sposób uczeń ma poprawić swoją pracę;
4) wskazówki dla ucznia na przyszłość.
4.Co najmniej raz w semestrze nauczyciel ocenia i uzasadnia pisemnie zadanie domowe
wykonane przez ucznia.
5. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego
uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 2. Dodatkowe uzasadnienie pracy nauczyciel

Statut Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego

str. 56

przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych
godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicami
6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych/techniki, plastyki,
muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz
aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.
7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

§ 57
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI
1.Sprawdzone i ocenione prace kontrolne przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach
dydaktycznych. Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego.
2.Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
1) na zebraniach ogólnych;
2) w czasie konsultacji w umówionych godzinach i dniach tygodnia;
3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.
§ 58
KLASYFIKACJA
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej,
2) końcowej.
2.

Klasyfikacja

śródroczna

edukacyjnych ucznia z zajęć

polega

na

okresowym

edukacyjnych i

podsumowaniu

zachowania ucznia oraz

osiągnięć
ustaleniu

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
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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.
4. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym,
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych
w szkole danego typu, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
7. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia
i

jego rodziców o

edukacyjne oraz
przewidywanych

wychowawca
dla

niego

oddziału

śródrocznych,

informują ucznia
rocznych

ocenach

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej, rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania, w terminie do: 15 grudnia, 15 maja, wydruk z dziennika
elektronicznego, podpis rodzica – dokumenty złożone w teczce wychowawcy.
8.Śródroczne

i

roczne

oceny

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

z zajęć

klasyfikacyjne
poszczególne zajęcia

edukacyjne,

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału
po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
§ 59
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WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE
W KLASACH 1 - 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1. W bieżącej ocenie zachowania ucznia stosuje się kody literowe:
wz

-

wzorowe,

bdb

-

bardzo dobre,

db

-

dobre,

ndp

-

nieodpowiednie,

ng

-

naganne.

2. Kryteria wymagań na poszczególne oceny z zachowania:
1) WZOROWE
a)

rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia

b)

chętnie wykonuje polecenia nauczycieli, sam proponuje pomoc

c)

bierze udział w konkursach i reprezentuje szkołę na zewnątrz

d)

nosi ubiory zgodne z regulaminem szkoły

e)

jest przykładem dla innych uczniów

f)

wywiązuje się z powierzonych zadań

g)

wykazuje szacunek i tolerancję wobec rówieśników, nauczycieli i innych
pracowników szkoły

h)

udziela pomocy słabszym

i)

systematycznie uczęszcza na zajęcia

•

zawsze jest dobrze przygotowany do zajęć lekcyjnych

2) BARDZO DOBRE
a) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia
b) zawsze jest przygotowany do zajęć
c) wykonuje polecenia nauczyciela
d) jest kulturalny
e) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne
f) nosi ubiory zgodne z regulaminem szkoły

3) DOBRE
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a) stara się być przygotowanym do lekcji
b) wykonuje polecenia nauczyciela
c) stara się kulturalnie odnosić do rówieśników i osób dorosłych
d)

stara się wywiązywać z powierzonych mu obowiązków

4) NIEODPOWIEDNIE
a) często jest nieprzygotowany do lekcji
b) często nie wykonuje poleceń nauczyciela
c) zakłóca przebieg lekcji
d) nie bierze udziału w życiu klasy, szkoły i środowiska
e) często opuszcza zajęcia
f) nie zawsze wykazuje szacunek i tolerancję wobec rówieśników oraz dorosłych

5) NAGANNE
a) dopuszcza się łamania norm społecznych i prawnych
b) nie reaguje na uwagi nauczyciela
c) bardzo często nie przynosi potrzebnych do zajęć przyborów
d) bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji
e) jest nieuprzejmy wobec dorosłych i rówieśników
f) notorycznie spóźnia się na zajęcia
g) opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia
3. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:
1) systematyczna obserwacja uczniów w toku jego działań we wszystkich dziedzinach jego
aktywności;
2) podczas codziennych zajęć stosuje się również ocenianie wspomagające wyrażone
poprzez:
a) ocenę spontaniczną połączoną z gestem, mimiką i niewerbalnym przekazem
informacji przez nauczyciela,
b) rozmowę z uczniem; ustne wyrażenie uznania lub dezaprobaty np. brawo,
bardzo ładnie, wspaniale, ładnie, postaraj się, popracuj jeszcze, popraw się
c) ocenę pisemną; w formie krótkiego komentarza do zeszytu uczniowskiego
określającą jakość, mocne i słabe strony pracy ucznia.
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3) zadania kontrolne, np. czytanie, recytacja, wypowiedzi ustne;
4) prace pisemne:
a) pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu (dyktanda),
b) sprawdziany,
c) testy,
d) kartkówki,
e) karty pracy,
f) samodzielne prace pisemne;
5) prace domowe;
6) działalność artystyczną,
7) działalność zdrowotno - ruchową ,
8) prace dodatkowe.
4. Szczegółowe kryteria wymagań
Przedmiotowe Systemy Oceniania.

w zakresie poszczególnych

edukacji

określają

§ 60
1. Wprowadza się ocenianie cząstkowe w formie literowej:
Wymaganie
Powyżej oczekiwań

Zgodnie z oczekiwaniami

Poniżej oczekiwań

Oznaczenie literowe

Opis

W

Wspaniale

B

Bardzo dobrze

D

Dobrze

P

Poprawnie

S

Słabo

J

Jeszcze nie potrafię

§ 61
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1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję
do klasy programowo wyższej.
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 ucznia i

po

uzyskaniu

zgody

wychowawcy

oddziału

albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu uczniaklasy I i II szkoły podstawowej do
klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju
i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania
przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

§ 62
WEWNĄTRZSZKOLE OCENIANIE W KLASACH IV-VIII

1.Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne ustala się w stopniach według

okreslonej skali.
Skrót

Skala ocen

Ocena

stopień celujący

6

Cel

stopień bardzo dobry

5

Bdb

stopień dobry

4

Db

stopień dostateczny

3

Dst

stopień dopuszczający

2

Dop

stopień niedostateczny

1

Ndst

2.Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu.
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3.W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia
ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.

§ 63

1.Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
1) prace klasowe, czyli zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemne
wypowiedzi uczniów, trwające nie dłużej niż dwie godziny lekcyjne i obejmujące dany
dział programowy,
2) sprawdziany, czyli zapowiedziane z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem pisemne
wypowiedzi uczniów, trwające nie dłużej niż 1 godzinę lekcyjną, obejmujące określony
przez nauczyciela fragment działu,
3) kartkówki - niezapowiedziane prace pisemne, obejmujące trzy ostatnie tematy,
4) referaty,
5) zadania domowe;
6) odpowiedź ucznia,
7) aktywność,
8) diagnoza (wstępna, końcowa),
9) wypowiedź pisemna,
10) praca na lekcji;
11) wyniki pracy w grupach;
12) sprawdzian umiejętności (testy próbne),
13) dyktanda,
14) aktywność poza lekcjami, np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach,
15) umiejętności praktyczne,
16) praca twórcza.

§64
1.Formy oceniane i ich waga – dotyczy wyłącznie klas IV-VIII.
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Lp.

OCENIANE FORMY

WAGA

1.

prace klasowe

10

2.

Sprawdziany

10

3.

kartkówki

4

4.

Referaty

3

5.

zadania domowe

2

6.

odpowiedź ucznia

2

7.

aktywność

2

8.

diagnoza (wstępna, końcowa)

3

9.

wypowiedź pisemna

8

10.

praca na lekcji

5

11.

wyniki pracy w grupach

2

12.

sprawdzian umiejętności (testy próbne)

10

13.

Dyktanda

9

14.

aktywność
lekcjami:

poza

olimpiadach

10

zawodach

3

konkurs

3

§65
1.Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów
na ocenę:

KLASY IV-VIII
poniżej 34% - niedostateczny
34% - 50% - dopuszczający
51% - 65% - dostateczny
66% - 80% - dobry
81% - 95% - bardzo dobry
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od 96%

– celujący

2. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia
do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy
oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.
3. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:
1) np – uczeń nieprzygotowany;
2) bz – brak zadania;
3) nb - nieobecny
4) zw - zwolniony

§66

1. Ustala się minimalną ilość form sprawdzania wiedzy i umiejętności w semestrze:

Przedmiot

liczba ocen

język polski

10

język niemiecki

6

język angielski

6

Historia

5

Wos

4

Biologia

5

Przyroda

7

Geografia

6

Fizyka

6

chemia

6

matematyka

9

informatyka/zajęcia komputerowe

4

plastyka

4
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muzyka

4

zajęcia artystyczne

4

zajęcia techniczne/technika

4

edukacja dla bezpieczeństwa

4

wychowanie fizyczne

6

§67

1. Liczba prac pisemnych:
1) w ciągu dnia może się odbyć jedna praca klasowa albo jeden sprawdzian wiadomości;
2) w ciągu tygodnia mogą odbyć się co najwyżej trzy formy sprawdzania wiadomości,
(sprawdziany, prace klasowe).
2. Terminy oddawania sprawdzonych prac pisemnych:
1) prace klasowe, sprawdziany i kartkówki do 14 dni roboczych;
2) jeżeli termin wymieniony w 1) nie zostanie przez nauczyciela dotrzymany, wówczas
uczniowie

mają

(wiekszością

głosów)

prawo

zdecydować

o

wpisaniu

lub niewpisaniu otrzymanej oceny.
3. W szkole przeprowadza się diagnozy „na wstępie” i „na zakończenie”. Oceny z diagnoz
wpisywane sa do dziennika. Ocena jest liczona do średniej.
§ 68
1. Uczeń ma prawo poprawy wyników dla niego niekorzystnych wyłącznie jednej pracy
klasowej, jednego sprawdzianu i jednego dyktanda raz w semestrze.
1) ocenę niekorzystną poprawić w do końca semestru;
2) w przypadku poprawy do dziennika wpisywane są obie oceny. Ocena z tylko
korzystniejsza jest liczona do średniej ocen.
2. Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie, pracy klasowej, dyktandzie, kartkówce
zobowiązany jest do napisania go w możliwie najszybszym terminie do 10 (roboczych) dni
po powrocie do szkoły.
3. Uczeń jest zobowiązany pisać/wykonać wszystkie oceniane formy.
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4. W razie nieobecności lub niezaliczenia w/w form aktywności uczeń ma obowiązek
odrobienia zaległości w ciągu 10 dni roboczych od daty powrotu lub daty wykonania pracy. Po
upływie wyznaczonego terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
5. W razie nieobecności dłuższej niż cztery dni lub niezaliczenia w/w form aktywności uczeń
ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty ocenianej formy lub daty powrotu do szkoły odrobić
zaległości. Po upływie wyznaczonego terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
6. Brak zadania domowego skutkuje oceną niedostateczną. W przypadku braku zadania
domowego
lub
błędnego
wykonania
uczeń
przynosi
je na najbliższe zajęcia.
7. Za pracę wykonaną niesamodzielnie – plagiat uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, którą
poprawia w trybie poprawiania oceny. Zdarzenie jest wpisywane w odpowiedniej rubryce
w dzienniku.
8. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć w ciągu semestru. Ilość nieprzygotowań zgodna
z tabelą nr 1. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku zajęć, podczas sprawdzania
obecności. Nieprzygotowanie odnotowywane jest w dzienniku skrótem – np.
Tabela nr 1.
Przedmiot

liczba ocen

język polski

3

język niemiecki

3

język angielski

3

historia

2

wos

1

Biologia

1

przyroda

2

geografia

1

fizyka

1

chemia

1

matematyka

3

informatyka/zajęcia komputerowe

1

plastyka

1

muzyka

1

zajęcia artystyczne

1

zajęcia techniczne/technika

1

edukacja dla bezpieczeństwa

1
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wychowanie fizyczne

3

§70

OCENA Z ZACHOWANIA
1.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych.
2.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie
bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
3.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) motywowanie ucznia do poprawy zachowania;
3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o zmianach w zachowaniu się ucznia.
4.Wychowawca

klasy

na

początku

każdego

roku

szkolnego

informuje

uczniów

oraz ich rodziców /prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń
na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
albo

indywidualnego

nauczania

lub

opinii

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej,

w tym publicznej poradni specjalistycznej.
6. W ciągu semestru nauczyciele dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach
zachowań ucznia w e-dzienniku w rubryce uwagi i pochwały – w terminie do czterech dni
roboczych. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu
ucznia.
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7. O przewidywanej ocenie nieodpowiedniej i nagannej wychowawca powinien pisemnie
(sekretariat) powiadomić rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
8. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą
być zgłoszone w terminie 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Szkoły
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazani przez dyrektora Szkoły nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie;
4) pedagog.
9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może
być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.
10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) wynik głosowania;
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
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§71
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary:
Waga pozytywnych zachowań – punkty dodatnie
Respektowanie obowiązków ucznia/przestrzeganie obowiązków ucznia
Udział ucznia w życiu szkołyoraz społeczności lokalnej
Rozwijanie przez ucznia swoich zaintersowań i uzdolnień

Waga negatywnych zachowań – punkty ujemne
Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia
Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole

§72

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH IV – VIII
ORAZ

KLASY

GIMNAZJALNE

SZKOŁY

PODSTAWOWEJ

IM.

CZESŁAWA

WILIŃSKIEGO W STARYM KUROWIE

1. W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzono
w naszej szkole punktowy system oceniania zachowania uczniów. Ustalono liczby punktów
za działania pozytywne i negatywne (tab. 2,3) oraz sumy punktów na poszczególne oceny (tab.
1). Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 125 punktów, które odpowiadają ocenie
dobrej. Liczbę punktów może powiększać lub pomniejszać przez konkretne zachowania.
Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w dzienniku
elektronicznym. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy
w zakresie zachowania. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną
na koniec semestru sumę punktów. Ocena roczna jest średnią oceną z obu semestrów.
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Tabela nr 1
Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali:
Zachowanie

Ilość punktów w I semestrze

Wzorowe
bardzo dobre
Dobre
Poprawne
nieodpowiednie
Naganne

200 i więcej
151 – 199
100 – 150
51 – 99
21 – 50
20 i mniej

Ilość punktów na koniec
roku szkolnego
400 i więcej
301-399
200-300
101-199
41-100
40 i mniej

Uczeń, który w ciągu semestru otrzymał 10 negatywnych uwag nie może mieć oceny wzorowej
i 20 bardzo dobrej.

Tabela nr 2
Waga pozytywnych zachowań – punkty dodatnie.
Respektowanie obowiązków ucznia/przestrzeganie obowiązków ucznia
Wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione.
5 pkt. za
semestr
Wywiązywanie się z pełnienia funkcji dyżurnego klasy i szkoły.
5
pkt./semestr
Realizacja podjętych przez ucznia zadań (np. opieka nad gazetką klasową,
5 pkt. za
itp.)
wykonane
zadanie
Brak negatywnych uwag w ciągu semestru.
5 pkt. za
semestr

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Udział ucznia w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej
Praca na rzecz klasy – przyniesienie przedmiotów, sprzętów do dekoracji
klasy, dbanie o porządek w klasie, wystrój klasy, itp.
Pomoc koleżeńska

7.

Praca na rzecz szkoły:
a.
Udział w akademiach, apelach organizowanych w szkole

b.

Samorząd uczniowski

c.

Rozgrywki sportowe

d.

Pomoc w szkole poza godzinami lekcyjnymi (biblioteka, świetlica,
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5 pkt. za
wykonane
zadanie
10 pkt.
/semestr
5 pkt. za
każdy rodzaj
działalności
5 pkt.
/semestr
5 pkt.
/semestr
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itp.)
Pełnienie funkcji w szkole.
Pełnienie funkcji w klasie.
Udział w akcjach organizowanych w szkole:
a.
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych poza szkołą –
wolontariat

b.

c.

Projekt edukacyjny

d.

Zbiórka surowców wtórnych – makulatura – 20kg. 5 pkt.

5 pkt.
/semestr
10 pkt. za
semestr
5 pkt. za
semestr
5 pkt. za
każdą akcję

20 semestr

10 semestr
5 pkt. (nie
więcej niż
15 pkt.
w semestrze)
e.

Zbiórka surowców wtórnych – baterie – 20 sztuk 5 pkt.

f.
pkt.

Zbiórka surowców wtórnych – nakrętki – 1 kg (1 kg = 400 sztuk) 5

5 pkt. (nie
więcej niż 15
pkt.
w semestrze)
5 pkt. (nie
więcej niż 15
pkt.
w semestrze)

Reprezentowanie szkoły w środowisku:
a.
b.
c.
d.
e.

imprezy kulturalno – oświatowe
imprezy sportowe, w tym zawody strażackie
występy poza szkołą np. w GOK
imprezy muzyczne, wokalne
konkursy poza szkołą

Udział w konkursach szkolnych np. bibliotecznych, org. przez świetlicę,
plastycznych
Udział w szkolnych konkursach przedmiotowych organizowanych przez
Lubuskiego Kuratora Oświaty
Finalista – zasięg wojewódzki – konkurs wiedzy
Laureat – zasięg wojewódzki – konkurs wiedzy
Udział w etapie rejonowym (poza szkołą) , powiatowym– konkurs wiedzy i
inne np. BRD, artystyczne
Udział w konkursach na etapie wojewódzkim, krajowym
Zajęcie 1, 2, 3 miejsca w konkursie organizowanym poza szkołą
Statut Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego

5 pkt. za
każdy rodzaj

2 punktów
10 punktów
50 punktów
100 punktów
10 punktów
20 punktów
III m-ce – 5
pkt.
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II m-ce – 10
pkt.
I m-ce – 15
pkt.
5 punktów
5 punktów
III m-ce –5
pkt.
II m-ce – 10
pkt.
I m-ce – 15
pkt.
5 punktów

Zdobycie wyróżnienia w konkursie poza szkołą – konkurs wiedzy
Zajęcie 1, 2, 3 miejsca w konkursie szkolnym
Zajęcie 1, 2, 3 miejsca w zawodach sportowych poza szkołą

Zajęcie 1, 2, 3 miejsca w zawodach sportowych w szkole
Tabela nr 3
Waga negatywnych zachowań – punkty ujemne.
Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia
Wagary – każda godzina.
Każda nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna .
Spóźnienia na lekcje-(do 15 min.).
Opuszczanie samowolnie budynku szkoły.
Opuszczanie samowolnie terenu szkoły.
Przeszkadzanie na lekcjach – uwagi nauczyciela.
Niewykonywanie poleceń nauczyciela.
Nieodpowiednie zachowanie podczas apelu lub uroczystości
szkolnej.
Nieterminowe oddanie książek do biblioteki szkolnej – do 15
czerwca.
Niszczenie mienia szkolnego.
Umyślne zniszczenie rzeczy innej osoby.
Lekceważenie obowiązków szkolnych: brak podręczników, zeszytów
i przyborów.
Niewywiązywanie się z powierzonych zadań (innych niż zadanie
domowe).

5 punktów
2 punkty za każdą
godzinę
2 pkt. za każde
spóźnienie
5 pkt. za każde
10 pkt.za każde
5 pkt. za każde
upomnienie
5 pkt. za każde
upomnienie
5 pkt. za każdy
10 pkt. za każdy
30 pkt. za każdy
20 pkt. za każdy
5 pkt. za każdy
5 pkt. za każdy

Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania
Zachowanie aroganckie na terenie szkoły wobec wszystkich
pracowników oraz osób przebywających w szkole
Używanie wulgaryzmów.
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Okłamywanie.
Dokuczanie
Używanie telefonów komórkowych, mp3 itp. w trakcje zajęć
lekcyjnych
Wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów w szkole.
Rozpowszechnianie materiałów dotyczących nauczycieli i uczniów
(mających na celu naruszenie dóbr osobistych), słowne, lub używając
nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych.
Niewłaściwe zachowanie w toalecie
Niestosowny wygląd w szkole ( nieodpowiednia fryzura,
nienaturalny kolor włosów i paznokci, długie paznokcie, zbyt
ekstrawagancki ubiór, brak stroju galowego)

5 pkt. za każdy
5 pkt. za każdy
5 pkt. za każdy
20 pkt. za każdy
100 pkt. za każdy
udowodniony
incydent
5 pkt. za każdy
5 pkt. za każdy

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa panujących w szkole
Udział w bójce, prowokowanie

50 pkt. za każdy
incydent

Palenie papierosów
Spożywanie alkoholu
Kradzież
Wyłudzanie pieniędzy
Wyłudzanie innych rzeczy
Znęcanie się nad kolegami
Zachowanie w szkole i podczas wycieczki zagrażające
bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników.
Przebywanie w trakcie przerwy w miejscach niedozwolonych poza
wyznaczonym terenem dla uczniów np. podwórze gospodarcze,
piwnica itp.
Bieganie w szkole w miejscach niedozwolonych dla uczniów np.
murek na boisku szkolnym, schody prowadzące do gabinetu
pielęgniarki.
Przynoszenie do szkoły rzeczy oraz substancji niebezpiecznych np. epapierosy, ostre przedmioty itp.
Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia.

100 pkt.
100 pkt.
100 pkt.
100 pkt.
100 pkt.
50 pkt.
50 pkt. za każdy
incydent
5 pkt. za każdy
incydent
5 pkt. za każdy
incydent
50 pkt. za każdy
incydent
50 pkt. za każdy
incydent

§73
TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ OCENY ROCZNEJ Z ZACHOWANIA

1.

Rodzice

(prawni

opiekunowie)

mogą

wnioskować

do

wychowawcy

klasy

o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny zachowania.
2.

Rodzic (prawny opiekun) ucznia składa pisemny wniosek w sekretariacie szkoły
w terminie 7 dni od przekazania informacji, o przewidywanej rocznej ocenie zachowania
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3.

Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
a) wychowawca klasy,
b) wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący ucznia,
c) dyrektor.

4. Rodzic ucznia może uczestniczyć w pracach komisji na swój pisemny wniosek
5. Komisja analizuje uwagi i pochwały otrzymane przez ucznia, sprawdza poprawność
przyznanych punktów i ponownie ustala ocenę z zachowania.
6. Uczeń ma prawo podwyższenia oceny z zachowania poprzez zdobywanie pochwał/ uwag
pozytywnych przez cały rok szkolny w celu podwyższenia oceny z zachowania.
§ 74
KLASYFIKOWANIE KLASY IV-VIII
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

są średnią ważoną ocen

cząstkowych.
2. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są na podstawie średniej ważonej
z ocen bieżących według następujących przedziałów:
WARTOŚCI

OCENA

0 – 1,79

Niedostateczny

1,80 – 2,69

Dopuszczający

2,7 – 3,59

Dostateczny

3,6 – 4,59

Dobry

4,6 – 5,29

bardzo dobry

powyżej 5,3

Celujący

§75
WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ
OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować do nauczyciela prowadzącego dane
zajęcia edukacyjne o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych – załącznik nr 12.
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2. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w terminie nie dłuższym
niż 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych
3. Rodzic składający taki wniosek zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia, który pisemnie określi zakres materiału oraz konieczne
wymagania do uzyskania oceny wskazanej we wniosku z określeniem terminów w jakich
uczeń winien materiał opanować i wykazać się jego znajomością nie później jednak niż trzy
dni przed klasyfikacją roczną.
4.

Rodzic i uczeń winni podpisać otrzymaną od nauczyciela informację, której kopię
przechowuje się w dokumentacji do czasu ukończenia lub opuszczenia przez ucznia szkoły.
a) Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w pkt. 3 powoduje
ustalenie oceny rocznej takiej jak przewidywana.

§ 76
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo 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 przeprowadzana 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. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania.

§ 77
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
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2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak
niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną analizując uzyskane punkty przez ucznia.
4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny
klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 78
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu, przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
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3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności
lub na prośbę jego rodziców/prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna Szkoły może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Umotywowane podanie ucznia lub rodziców
rozpatruje Rada Pedagogiczna Szkoły na swoim posiedzeniu i podejmuje decyzję zwyczajną
większością głosów. Decyzja jest ostateczna.
4. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, realizujący na podstawie odrębnych przepisów
indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń, spełniający obowiązek szkolny
poza Szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek
szkolny poza Szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora Szkoły, który
zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
dla odpowiedniej klasy.
6 .Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi
opiekunami.
8. Egzamin klasyfikacyjny w ust. 2 i ust. 3 przeprowadza egzaminator w obecności nauczyciela
specjalisty od tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Egzaminatorem
jest nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne, z których uczeń nie został klasyfikowany
lub wyznaczony przez dyrektora inny nauczyciel specjalista od tych samych zajęć
edukacyjnych.
9. Egzamin klasyfikacyjny powinien być dostosowany do możliwości ucznia.
10. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z

wychowania

fizycznego,

plastyki,

muzyki,

techniki/zajęć

technicznych

oraz

informatyki/zajęć komputerowych. Egzamin klasyfikacyjny z w/w zajęć ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zakres materiału
podany przez nauczyciela.
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11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wskazanym
przez dyrektora Szkoły.
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu
dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna.
15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie oceny
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§ 79
EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Począwszy od klasy czwartej, uczeń który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego,
z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
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6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej
szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej
na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać
wymaganiom edukacyjnym, według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego
nauczyciel

dostosowywał

wymagania

edukacyjne

do

indywidualnych

potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania
egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
8. Egzamin poprawkowy (część pisemna i ustna) nie powinien trwać w sumie dłużej niż 90
minut.
9. Uczeń zdający część ustną egzaminu powinien mieć możliwość przygotowania się
do odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 20 minut.
10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną
przez komisję.
11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
12. 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.
13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie
programowo wyższej.
14. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.
15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
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że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
§ 80
1. Uczeń kończy szkołę podstawową/gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny
klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.
2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
3. Uczeń szkoły podstawowej, uczeń klas dotychczasowego gimnazjum, który nie spełnił
wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 81
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. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko,
które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną
dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej i korzystało z wychowania przedszkolnego w roku
poprzedzającym rok szkolny, w którym na rozpocząć naukę w Szkole.
3. Jeśli dziecko sześcioletnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również mogą zapisać
je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak jest opinia z Poradni
Pedagogiczo- Psychologicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w Szkole.
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4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje dyrektor Szkoły
po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
5. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione
z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
6. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci
od najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia.
7. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
dyrektor Szkoły dokonując podziału może odstąpić od tej zasady.
8. Odroczenia obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor Szkoły, do której zostało przyjęte
dziecko.
9. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.
10. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Odroczenie
dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie
obowiązku szkolnego.
11 .Dyrektor Szkoły w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka spoza obwodu Szkoły,
zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla dziecka o odroczeniu przez niego spełniania
obowiązku szkolnego.
12. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza Szkołą na podstawie
decyzji administracyjnej dyrektora Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek
rodzica
13. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 12 może otrzymać
świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły, na podstawie
egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez Szkołę, której dyrektor zezwolił
na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
14. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży
upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
15. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
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§ 82
REKRUTACJA
1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia
rodziców – załącznik nr 13.
2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 83
PRAWA UCZNIA
1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Uczeń ma także prawo do:
1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,
8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,
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12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,
13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie
przewozu do szkoły,
14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian
i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,
15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo
wyborcze),
17)

składania

wniosków

i

opinii za

pośrednictwem

samorządu

uczniowskiego

we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych
powyżej podstawowych praw uczniów,
18) pomocy materialnej,
§ 84
1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
1) wychowawcy klasy,
2) dyrektora szkoły.
2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia
praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

§ 84
OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych
regulaminach, a w szczególności:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
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2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy
nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu
zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany
jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:
a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
b) nie rozmawiać z innymi uczniami,
c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych
przez nauczyciela do wykonania w domu,
5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,
6) usprawiedliwienie uczeń/ rodzic zobowiązany jest przedłożyć w ciągu siedmiu dni od dnia
powrotu

do

szkoły;

usprawiedliwienia

są

sporządzane

na

formularzu

zwolnień/usprawiedliwień, rodzic na spotkaniu z wychowawcą otrzymuje pięć formularzy ,
odbiór ich potwierdza podpisem, ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności
podejmuje wychowawca klasy,
7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
10) dbania o piękno mowy ojczystej,
11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:
a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
c) szanować poglądy i przekonania innych,
d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych
powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,
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13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie
pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,
14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,
15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,
16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za
zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice
zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy
albo koszty zakupu nowego mienia.

ROZDZIAŁ VIII
WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W SZKOLE
STRÓJ OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE
§ 85
1. W szkole obowiązują następujące stroje uczniowskie:
1) strój galowy – uroczystości szkolne: dla dziewcząt: biała bluzka, czarna lub granatowa
spódnica /długość nie może być krótsza niż do połowy uda/, czarne lub granatowe
spodnie czarna lub granatowa sukienka; dla chłopców: biała koszula, czarne lub
granatowe spodnie (rozpoczęcie i zakończenie zajęć szkolnych, Dzień Edukacji
Narodowej, Święto Niepodległości oraz inne uroczystości szkolne podane przez
wychowawcę)
2) strój na lekcje wychowania fizycznego: zmienna biała bawełniana koszulka z krótkim
rękawem lub dres, sportowe zmienne spodenki, obuwie zminne sportowe
3) codzienny strój szkolny: – dla dziewcząt: bluzki, sweterki odpowiedniej długości
do bioder, sukienki, spódnice, spodnie: dla chłopców: koszulki, bluzy, swetry, spodnie.
2. Uczniowie nie noszą czapek i nie zakładają kapturów w budynku szkolnym.
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3. Ubiór ucznia powinien być dostosowany do miejsca pobytu /lekcja, akademia, dyskoteka,
wycieczka/.
4. Noszony ubiór nie powinien zawierać nadruków z obraźliwymi słowami i obrazkami,
symbolami
5. Ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej; okrycia zakładane bezpośrednio na ciało nie
mogą być przezroczyste, mieć dużych dekoltów, cienkich ramiączek, powinny zasłaniać brzuch
i ramiona.
6. Wygląd ucznia: – włosy: czyste, uczesane, nie farbowane, długie powinny być związane
lub

upięte (W-F), – ozdoby: uczniowie nie noszą biżuterii, dopuszczalny jest łańcuszek

lub medalik, a w przypadku dziewcząt małe kolczyki w uszach, wkręty, z wyjątkiem lekcji
wychowania fizycznego – tu wszystkie ozdoby muszą być obowiązkowo zdejmowane;
dziewczęta nie malują paznokci i nie stosują makijażu; – obuwie: obowiązuje obuwie
sportowe, uczniowie codziennie zmieniają obuwie na terenie szkoły I-III
7. Egzekwowanie przestrzegania regulaminu: Kryteria punktowania oceny z zachowania.
8. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych
przez dyrektora szkoły – karta obiegowa – załącznik nr 13.
§ 86
NAGRODY I KARY
1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,
2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,
3) pochwałę ustną dyrektora szkoły,
4) dyplom uznania,
5) stypendium,
6) książkę.
2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:
1) szczególne osiągnięcia w nauce,
2) aktywny udział w życiu szkoły,
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3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach
sportowych,
4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole,
3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem
do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej
przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego
zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły
w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 3 dni, może
posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.
§ 87
1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu
szkoły.
2. Uczeń może zostać ukarany za:
1) naruszenie godności ludzkiej,
3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady
Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
4. Uczeń może ponieść następujące kary:
1) uwagę negatywną
2) nagana dyrektora szkoły,
3) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy,
§ 88
1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie
lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 89
1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia
uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły
w terminie 3 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
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2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia
uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły w terminie 3 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie
o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu
uczniowskiego.
§ 90
1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty
na wniosek rady pedagogicznej, gdy:
1) zastosowanie kar z § 82 ust. 4 p. 1–3 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,
2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

§ 91
ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do Szkoły
telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie i zniszczenie przyniesionego sprzętu.
3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych – wyjątek stanowi zgoda nauczyciela.
4. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy,
bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć oraz schować aparat telefoniczny do plecaka.
5. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być
używany.
6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione.
7.W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy, uczeń
ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu
lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie Szkoły.
8. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie Szkoły:
1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w uwagach;
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§ 92
ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO
1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2. W przypadku zaobserwowania sytuacji niepokojącej osoba obserwująca zobowiązana jest
do natychmiastowego poinformowaniu o zajściu dyrektora szkoły.
3. Obrazy z godzin wieczornych i nocnych przeglądane są następnego dnia.
4. Zapisy monitoringu mogą być zapisywane na nośnikach zewnętrznych przez osobę
wyznaczoną na piśmie przez dyrektora szkoły i gromadzone, np. do momentu wyjaśnienia
zajścia.
5. Obraz przechowywany jest na dysku twardym przez 7 dni.
6. Prawo do odtwarzania zarejestrowanego obrazu i wykorzystania go do działań
wewnętrznych szkoły posiada dyrektor szkoły oraz upoważnione przez dyrektora osoby.
7. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów wyłącznie
w sytuacjach bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu ucznia za zgodą dyrektora szkoły
i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
8. W przypadku naruszenia prawa nagranie zostanie przekazane policji i stanie się materiałem
dowodowym.
9.

Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.
§ 93
SZKOLNA INTERWENCJA KRYZYSOWA

1. Działania interwencyjne w szkole podejmuje się w przypadku uzyskania informacji,
że uczeń, który nie ukończył 18 lat:
−

używa alkoholu, środków odurzających, pali papierosy,

−

uprawia nierząd lub przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji,

−

jest agresywny w stosunku do kolegów, nauczycieli lub dokonuje samookaleczeń.
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2. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń nie ukończył 18 lat, używa alkoholu
lub innych środków w celu wprowadzeniu się w stan odurzenia, uprawia nierząd,
bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel podejmuje
następujące kroki:
1) Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły.
3) Dyrektor/wicedyrektor wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) i przekazuje
uzyskaną

informację.

Przeprowadza

rozmowę

z

rodzicami

oraz

uczniem.

W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania
negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad
dzieckiem. Proponuje ewentualne skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki
i udział dziecka w programie terapeutycznym.
4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka,
dyrektor szkoły pisemnie zawiadamia sąd rodzinny lub policję (specjalistę do spraw
nieletnich).
5) W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych

(rozmowa

z

rodzicami,

ostrzeżenia

ucznia,

spotkania

z pedagogiem/psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych
rezultatów,

dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok

postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
3. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły przebywa uczeń będący
pod wpływem alkoholu lub substancji odużajacych podejmuje następujące kroki:
1) Powiadamia

o

swoich

przypuszczeniach

wychowawcę

klasy,

dyrektora

lub wiecedyrektora, pedagoga szkolnego.
2) Dyrektor odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu bezpieczeństwa nie
pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego zdrowie
oraz życie.
3) Dyrektor zawiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów.
4) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji.
5) Dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym sądu rodzinnego lub policji.
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4. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą
wyglądem narkotyk, srodki odużajace podejmuje następujące kroki:
1) Zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji,
próbuje (o ile jest to w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona
substancja należy.
2) Powiadamia o zaistniałej sytuacji zdarzenia dyrektora szkoły, który wzywa policję.
5. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk, substancję odużającą podejmuje następujące kroki:
1) W obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor, pedagog, psycholog) ma prawo
żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej
oraz kieszeni we własnej kieszeni, ewentualnie innych przedmiotów budzących
podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa
samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży, ani teczki ucznia – jest to
czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych
opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego wstawiennictwa.
3) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi
substancji,

pokazania

zawartości

teczki,

dyrektor

szkoły

wzywa

policję,

która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną
substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
6. Uwaga:
1) Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest:
− posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych,
− wprowadzenie do obrotu środków odurzających,
− udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie
do użycia,
− wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.
2) Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń,
który ukończył 13 lat a nie ukończył lat 17.
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3) Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni
uczeń, po ukończeniu 17 lat.
4) Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.
7. Postępowanie wobec ucznia, sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:
1) Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły
2) Ustalenia okoliczności czynu, świadków, zabezpieczenie dowodów, śladów itp.
3) Przekazania sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły,
pedagogowi pod opiekę.
4) Powiadomienie rodziców/opiekunów sprawcy.
5) Niezwłoczne powiadomienie policji.
8. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:
1) Udzielenie pierwszej pomocy bądź niezwłoczne wezwanie higienistki szkolnej
i lekarza.
2) Powiadomienie dyrektora szkoły.
3) Powiadomienie rodziców.
4) Wezwanie policji, pogotowia.
9. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni palnej, materiałów wybuchowych, innych
niebezpiecznych przedmiotów czy substancji, należy:
1) Zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom.
2) Powiadomić dyrektora szkoły
3) Uniemożliwić dostęp do nich osobom postronnym.
4) Wezwać policję (telefon 997 lub 112).

§ 94
ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA
1.Rodzice

mają prawo do usprawiedliwiania nieobecności w szkole swojego dziecka

przez wpisanie usprawiedliwienia za pomocą :
1) dziennika elektronicznego,
2) w klasach I-III dzienniczka ucznia
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3) klasy IV – VIII i klasy gimnazjum – formularz zwolnień/usprawiedliwień – załącznik
nr 14
2.Na spotkaniu z wychowawcą rodzic otrzymuje pięć formularzy (pieczątka szkoły) –
potwierdza odbiór.
3. Usprawiedliwiając nieobecności dziecka należy podać daty i przyczynę nieobecności.
4.W przypadku długotrwałej choroby, pobytu dziecka w szpitalu lub w sanatorium
niezwłocznie

powiadamiają

wychowawcę

o

zaistniałej

sytuacji

i

przekazują

usprawiedliwienie po zakończeniu leczenia.
5. Termin usprawiedliwiania: do 14 dni od daty powrotu do szkoły.

ROZDZIAŁ IX
CEREMONIAŁ SZKOLNY
§ 95

1. Szkoła posiada sztandar.
2. Sztandarem opiekuje się wskazanya przez Dyrektora Szkoły osoba.
3. Poczet sztandarowy (3 osoby) zostaje wybrany spośród zaproponowanych przez radę
pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu wybierany jest skład „rezerwowy”.
4. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych:
a) (wymienionych powyżej), poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji
oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.
5. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych
lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.
6. Sposób udekorowania flagi kirem: - wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym
górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi.
Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu
od lewej górnej strony do prawej.
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7. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru
na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy
pochylić go do przodu.
8. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany
bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet
przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej
lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc
sztandar do pionu. W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu
sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych
gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.
9. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje
w następujących sytuacjach:
a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św.
oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego
Sakramentu;
b) podczas opuszczania trumny do grobu;
c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;
10. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:
a) uczeń: ciemny garnitur , biała koszula i krawat,
b) uczennice: białe bluzki i ciemne spódnice (ciemny kostium).
11.Insygnia pocztu sztandarowego:
a) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym
w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
b) białe rękawiczki.
12. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora.
13.Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony
przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.
14. Opis zachowania uczniów w trakcie obecności sztandaru
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a) wprowadzenie sztandaru: „Baczność” „Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczniowie
bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce
uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym
osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar
należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej
stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Poczet sztandarowy
może wchodzić przy dźwiękach werbli z odpowiednio dobraną melodią. Po wprowadzeniu
sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu państwowego”- uczniowie
odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu sztandar jest
pochylony pod kątem 45°. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę : „Po
hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Hymn państwowy
wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy zgromadzeni
(ilość zwrotek dowolna). Prowadzący podaje komendę: „Do hymnu szkoły” Po odśpiewaniu
hymnu

szkoły

(sztandar

pochylony

pod kątem 45°) prowadzący podaje komendę : „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości
przyjmują postawę swobodną.
b) wyprowadzenie sztandaru: „Poczet sztandarowy wyprowadzić” zachowanie młodzieży
i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.
15. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego
zakończenia roku szkolnego. Zasady przekazania sztandaru zawiera odrębny dokument.
16. Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem
ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 96
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści:
Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie
im. Czesława Wilińskiego
ul Kosciuszki 95, 66-540 Stare Kurowo
tel. 957615011
NIP 599-11-72-175 Regon 210204906
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2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
3. Gminny Zespół Oswiaty w Starym Kurowie prowadzi szkole księgi rachunkowe, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe
z realizacji budżetu.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§ 97

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany
lub uchwala statut.
2. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w kancelarii szkoły
oraz na stronie internetowej szkoły.
§ 98
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut

Szkoły Podstawowej

w Starym Kurowie ” uchwalony 30 października 2017 z późn. zm.
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