
STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

im. JANA BRZECHWY
w MYSZKOWIE

• Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),

• Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  27  sierpnia  2012  r.  w  sprawie  podstawy
programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w poszczególnych  typach
szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

• Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia  9.02.2007 r.  zmieniające rozporządzenie w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2007 nr 35,
poz.222),

• Ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela
oraz  ustawy  o  postępowaniu  w  sprawach  nieletnich  (Dz.  U.  z  dnia   8  sierpnia  2008r.  Nr  145
poz.917),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły,

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i  sposobu oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków  i  sposobu  przeprowadzania  sprawdzianu,  egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu
maturalnego (Dz.U. 2015 poz. 959),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 Nr 3 6
poz. 155 ze zm),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 Nr 6  poz. 169 ze zm),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania
i  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej   w  publicznych  przedszkolach,  szkołach  i
placówkach (Dz.U. z 2013  poz. 532).

Rozdział 1

§ 1
Postanowienia ogólne
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1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Myszkowie jest publiczną szkołą podstawową.

2. Siedziba Szkoły Podstawowej: 42-300 Myszków ul. Pińczycka 2.

3. Szkoła nosi numer 7.

4. Szkoła nosi imię Jana Brzechwy.

5. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie.

6. Cykl kształcenia: nauka w Szkole Podstawowej trwa 8 lat.

7. W szkole funkcjonuje  oddział  przedszkolny.

8. Obwód Szkoły  Podstawowej:  Myszków-  ul.  Wyzwolenia,  H.  Czarnieckiego,  Batalionów
Chłopskich, Armii Krajowej, Chopina, Folwarczna, Franulka, Labry, Legionów, Łąkowa, Miodowa,
Pińczycka, Pułaskiego od nr 70, Smudzówka i Żelisławicka.

9. Nauka w oddziale przedszkolnym jest bezpłatna i obejmuje dzieci w wieku od trzeciego do
piątego roku życia.

10. Szkoła działa na podstawie przepisów o systemie oświaty, Ustawy o finansach publicznych
i niniejszego statutu.

11. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Myszków.

12. Organem  sprawującym  nadzór  pedagogiczny  nad  Szkołą  jest  Śląski  Kurator  Oświaty
w Katowicach.

13. Świadectwo  ukończenia  szkoły  potwierdza  uzyskanie  wykształcenia  podstawowego
i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

14. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) szkole  – należy  przez  to  rozumieć  Szkołę  Podstawową nr  7  im.  Jana  Brzechwy
w Myszkowie,
2) statucie  –  należy  przez  to  rozumieć  Statut  Szkoły  Podstawowej  nr  7  im.  Jana
Brzechwy w Myszkowie,
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 Myszków.

 Rozdział 2

§ 2
Cele i zadania szkoły

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny
zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny  zestaw programów nauczania,  który  obejmuje  całą  działalność  szkoły  z
punktu widzenia dydaktycznego,
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2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
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.

3.  Nauczyciele  i  inni  pracownicy  szkoły  mają  obowiązek  realizować  program  wychowawczo-
profilaktyczny  szkoły.  Treści  wychowawcze  realizuje  się  w  ramach  zajęć  edukacyjnych,  zajęć
z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

4. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

5.  Szkoła  realizuje  projekty  edukacyjne  w  oparciu  o  zewnętrzne  źródła  finansowania  w  celu
wzbogacenia oferty edukacyjnej.

6. 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,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom,
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14) aktywne włączanie uczniów z niepełnosprawnością w działania na rzecz szkoły.

7. Szkoła realizuje cele i zadania 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,

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,
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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  Publiczną  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną
w Myszkowie.

9. 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 dla oddziałów przedszkolnych, 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  obiadowego  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) a także:

a) nauczyciel  natychmiast  reaguje  na  wszelkie  dostrzeżone  sytuacje  lub
zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
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b) inny pracownik 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,

c) nauczyciel  lub  inny pracownik  szkoły  niezwłocznie  zawiadamia  dyrektora
szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach,  noszących znamiona przestępstwa
lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

10. Szkoła zgłasza  Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed
wyjazdem na wycieczkę.

11. 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.

12. Szkoła  realizuje  zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad
bezpieczeństwa  oraz  zasad  promocji i ochrony zdrowia.

13. Za bezpieczeństwo  dzieci w szkole odpowiadają:

1) w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciel prowadzący lub wyznaczony
jako zastępujący,

2) w czasie  przerw  między  zajęciami  nauczyciele  pełniący  dyżur  w  wyznaczonych
miejscach w/g odrębnego harmonogramu dyżurów,

3) dzieci  uczęszczające  do  oddziału   przedszkolnego  przychodzą  do  szkoły  i  są
odbierane  po  zakończeniu  zajęć  wyłącznie  przez  osoby  dorosłe  (rodzica  lub  osoby
uprawnionej do opieki).

14. Personalną odpowiedzialność za opiekę i bezpieczeństwo uczniów regulują:

1) plan zajęć lekcyjnych,

2) plan zajęć pozalekcyjnych,

3) harmonogram dyżurów nauczycieli,

4) księga zastępstw.

15. Szkoła otacza indywidualną opieką:

1) dzieci z oddziału przedszkolnego,

2) uczniów  z  zaburzeniami  rozwojowymi,  uszkodzeniami  narządów  ruchu,  wzroku,
słuchu poprzez współpracę z PPP, ośrodkiem zdrowia i rodzicami,

3) uczniów nowo przyjętych do klasy I oraz uczniów nowo przyjętych z innych szkół
poprzez częste kontakty wychowawcy z rodzicami,

4) uczniów,  którym  z  powodu  warunków  rodzinnych  lub  losowych  potrzebne  są
szczególne formy opieki.

16. Medyczną opiekę zdrowotną zapewnia pielęgniarka szkolna. Opieka zdrowotna obejmuje
działania profilaktyczne,  oświatę  zdrowotną,  bilans zdrowia poszczególnych roczników, badania
dla celów sportowych.

17. Uczniowie  szkoły  mają  możliwość  korzystania  z  Internetu.  Bezpieczne  korzystanie
z sieci internetowej zapewnia odrębny regulamin.

18. Szkoła  zapewnia  opiekę  uczniom  przebywającym  na  wycieczkach  przy  zachowaniu
następujących zasad:
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1) Dyrektor  szkoły  wyznacza  spośród  osób  organizujących  wycieczkę  kierownika
wycieczki Kierownikiem wycieczki może być nauczyciel, który posiada zaświadczenie
upoważniające do prowadzenia wycieczek.

2) Osobą odpowiedzialną  za  organizację  oraz  za  prawidłowy i  bezpieczny przebieg
wycieczki jest kierownik wycieczki.

3) Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed  planowaną  wycieczką  informuje
dyrektora o jej  założeniach organizacyjnych. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień
przed jej  rozpoczęciem przedstawia  dyrektorowi  kompletną  dokumentację  wycieczki  do
zatwierdzenia.

19. Dokumentacja wycieczki zawiera:

1) kartę wycieczki z jej harmonogramem i preliminarzem (w dwóch  egzemplarzach),

2) listę uczestników (w dwóch egzemplarzach),

3) pisemne zgody rodziców,

4) regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki,

5) rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu
wycieczki).

20. Zgodę  na  zorganizowanie  wycieczki  lub  imprezy  wyraża  dyrektor  szkoły  poprzez
podpisanie  karty  wycieczki  i  listy  uczestników.  Podpisane  dokumenty  są  przekazywane
kierownikowi wycieczki.

1) Przeprowadzenie  wycieczki  bez  zatwierdzenia  stanowi  naruszenie  podstawowych
obowiązków pracowniczych.

2) Organizacja  i  program  wycieczek  powinny  być  dostosowane  do  wieku,
zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.

3) Uczniowie  w stosunku do których istnieją  przeciwwskazania  lekarskie  nie  mogą
brać udziału w wycieczkach.

4) Udział  ucznia  w  wycieczce  (z  wyjątkiem  przedmiotowych  odbywających  się  w
ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

5) Zgodę  na  wycieczki  i  imprezy  zagraniczne  wydaje  dyrektor  szkoły  po
zawiadomieniu  organu  prowadzącego  i  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny  nad
szkołą.

21. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek.

1) Opiekę  nad  uczniami  biorącymi  udział  w  wycieczce  sprawuje  kierownik  i
opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.

2) Opiekunami  powinni  być  nauczyciele.  Dyrektor  szkoły  może  wyrazić  zgodę
na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.

3) Na wycieczce organizowanej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości,
bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba
nad grupą 24 uczniów.

4) Na wycieczce udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji
opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.

5) Na  wycieczkach  rowerowych  na  1  opiekuna  nie  może  przypadać  więcej  niż  10
uczniów.
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6)  Wycieczki  piesze  na  terenach  górskich  leżących  na  obszarach  parków  narodowych
i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m.n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie 
przewodnicy turystyczni.

7) Zabrania  się  prowadzenia  wycieczek  z  uczniami  podczas  burzy,  śnieżycy  i
gołoledzi.               W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych należy
wycieczkę odwołać.

8) Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu,  w czasie  zwiedzania,  przejazdów
oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan
liczbowy uczniów.

9) Przed  wyruszeniem  na  wycieczkę  należy  pouczyć  jej  uczestników  o  zasadach
bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

10) Podczas  wycieczek  należy  bezwzględnie  przestrzegać  zasad  bezpiecznego
poruszania się po drogach.

11) Do  przewozu  dzieci  należy  wykorzystywać  tylko  sprawne  i  dopuszczone  do
przewozu osób pojazdy.

12) Pojazd oraz stan trzeźwości kierowcy muszą być skontrolowane przez policję.

13) Uczestnicy  wycieczek  powinni  być  objęci  ubezpieczeniem  od  następstw
nieszczęśliwych wypadków.

14) W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników
wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w
szkołach i placówkach publicznych.

15) Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie
wycieczki  miejscu.  Miejscem tym jest  Szkoła  Podstawowa Nr  7  im  Jana  Brzechwy w
Myszkowie.

22. Obowiązki kierownika wycieczki.

1) Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.

2) Terminowe  przygotowanie  i  przedstawienie  do  zatwierdzenia  dokumentacji
wycieczki oraz jej terminowe rozliczenie.

3) Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich
jej uczestników.

4) Zapewnienie  warunków  do  realizacji  programu  wycieczki  oraz  sprawowania
nadzoru w tym zakresie.

5) Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie
opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

6) Sporządzenie  pisma  w  sprawie  kontroli  pojazdu  i  przekazanie  go  na  policję
w terminie  jednego  tygodnia  przed  planowaną  wycieczką.  Pismo musi  zawierać  numer
kontaktowy kierownika wycieczki. Kontrola pojazdu odbywa się na parkingu przy stadionie
godzinę  przed  odjazdem  wycieczki.  Kierowca  przekazuje  kopię  protokołu  z  kontroli
policyjnej kierownikowi wycieczki.

7) Tydzień  przed  wyjazdem  kierownik  wycieczki  przekazuje  pełną  dokumentację
dyrektorowi szkoły.
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8) Nadzorowanie  zaopatrzenia  uczestników  w  sprawny  sprzęt  i  ekwipunek  oraz
apteczkę pierwszej pomocy.

9) Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.

10) Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.

11) Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

12) Dokonywanie  podsumowania,  oceny  i  rozliczenia  finansowego  wycieczki  po  jej
zakończeniu.

13) Dowody  finansowe  będące  podstawą  rozliczenia  wycieczki  (rachunki,  paragony,
oświadczenia  itp.)  są  przechowywane  przez  kierownika  wycieczki  do  końca  roku
szkolnego.

23. Obowiązki opiekuna wycieczki.

1) Sprawowanie opieki nad powierzonymi  uczniami.

2) Współdziałanie  z  kierownikiem w zakresie  realizacji  programu i  harmonogramu
wycieczki.

3) Sprawowanie  nadzoru  nad  przestrzeganiem  regulaminu  przez  uczniów,  ze
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4) Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.

5) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

24. Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników.

1) Uczniowie  dostarczają  kierownikowi  wycieczki  pisemną  zgodę  od  rodziców  na
udział w wycieczce.

2) Uczestników  wycieczki  obowiązuje  odpowiedni  strój  uzależniony  od  charakteru
wycieczki.

3) W czasie  wycieczki  obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i  przepisy
bezpieczeństwa.

4) Obowiązuje zakaz  palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.

5) Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.

6) Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność .

7) W trakcie  trwania  wycieczki  nie  przewiduje  się  „czasu  wolnego”,  a  uczniowie
przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.

8) W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika
wycieczki.

9) W  przypadku  wyjazdów  na  basen  oraz  podczas  zwiedzania  muzeów,  parków
krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów
tych obiektów.

10) W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.

11) W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub
opiekuna.

12) W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie
ze statutem szkoły.
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13) Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach
zajęć  szkolnych  objęci  są  opieką  nauczycieli  na  terenie  szkoły.  Listę  tych  uczniów 
kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

14) Wszyscy  opiekunowie  oraz  uczestnicy  wycieczki  zobowiązani  są  zapoznać  się
z regulaminem i harmonogramem wycieczki.

15) Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach
lekcji  w  celu  realizacji  programu  nauczania  nie  stanowi  wycieczki  w  rozumieniu
niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę
dyrektora. Wyjście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

16) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne
przepisy stanowiące prawo.

§ 3
Cele i zadania oddziału przedszkolnego  

1. Objęcie  opieką  wszystkich  dzieci  i  zapewnienie  im  bezpieczeństwa  oraz  optymalnych
warunków dla prawidłowego ich rozwoju.

2. Stymulowanie rozwoju wychowanka.

3. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go
świata.

4. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

5. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

6. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego
rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających  nabywaniu  doświadczeń  w  fizycznym,  emocjonalnym,  społecznym  i
poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzeniem  warunków  umożliwiających  dzieciom  swobodny  rozwój,  zabawę  i
odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieraniem  aktywności  dziecka  podnoszącej  poziom  integracji  sensorycznej  i
umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnieniem prawidłowej  organizacji  warunków sprzyjających  nabywaniu  przez
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z
poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianiem  poczucia  wartości,  indywidualność,  oryginalność  dziecka  oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowaniem  ochrony  zdrowia,  tworzeniem  sytuacji  sprzyjających  rozwojowi
nawyków  i  zachowań  prowadzących  do  samodzielności,  dbania  o  zdrowie,  sprawność
ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
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8) przygotowywaniem  do  rozumienia  emocji,  uczuć  własnych  i  innych  ludzi  oraz
dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne
do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzeniem  sytuacji  edukacyjnych  budujących  wrażliwość  dziecka,  w  tym
wrażliwość  estetyczną,  w  odniesieniu  do  wielu  sfer  aktywności  człowieka:  mowy,
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzeniem  warunków  pozwalających  na  bezpieczną,  samodzielną  eksplorację
otaczającej  dziecko  przyrody,  stymulujących  rozwój  wrażliwości  i  umożliwiających
poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych
do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzeniem  warunków  umożliwiających  bezpieczną,  samodzielną  eksplorację
elementów  techniki  w  otoczeniu,  konstruowania,  majsterkowania,  planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi  przez  rodziców  za  źródło  istotnych  wartości,  na  rzecz  tworzenia  warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowaniem,  wspólne  z  wymienionymi  podmiotami,  sytuacji  prowadzących
do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających
z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematycznym  uzupełnianiem,  za  zgodą  rodziców,  realizowanych  treści
wychowawczych o nowe zagadnienia,  wynikające  z  pojawienia  się  w otoczeniu  dziecka
zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematycznym  wspieraniu  rozwoju  mechanizmów  uczenia  się  dziecka,
prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowaniem  zajęć  –  zgodnie  z  potrzebami  –  umożliwiających  dziecku
poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,

17) tworzeniem  sytuacji  edukacyjnych  sprzyjających  budowaniu
zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

7. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:

1) Kształtowanie  czynnej  postawy  wobec  własnego  zdrowia  i  bezpieczeństwa  oraz
rozwijanie ich sprawności ruchowej.

2) Budzenie  wrażliwości  emocjonalnej  i  świadomości  moralnej  oraz  wzmacnianie  więzi
uczuciowej z rodziną.

3) Nabywanie  przez  dziecko  kompetencji  językowej,  a  w  tym  nabywanie  umiejętności
czytania i kreślenia symboli graficznych- dzieci 6-letnie.

4) Integrowanie treści edukacyjnych.

5) Wspomaganie  indywidualnego  rozwoju  dziecka  z  wykorzystaniem  jego  własnej
inicjatywy.

6) Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.
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7) Informowanie Rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
na podstawie obowiązujących przepisów.

8) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszkowie w celu udzielenia
dziecku pomocy specjalistycznej.

9) Zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

10) Podtrzymywanie  u  dzieci  poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej,  językowej
i religijnej.

11.) Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku
szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze spacery i wycieczki).  Na
każde 10 dzieci 1 osoba dorosła.

12) Przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii.

13) W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców lub
prawnych  opiekunów  obowiązku  przeprowadzania  lub  odbierania  dzieci
z przedszkola. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie
przez  rodziców  lub  prawnych  opiekunów.  Osoby  te  muszą  zapewnić  dziecku  pełne
bezpieczeństwo.

14) Dziecko  nie  może  być  odbierane  przez  rodziców  lub  opiekunów  będących  pod
wpływem alkoholu.

15) Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odbierania dzieci po ukończeniu
zajęć.

16) Dyrektor,  w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną,  może  wystąpić  do  Miejskiego
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Myszkowie  o  przyznanie  pomocy  doraźnej  lub  stałej
dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 3

§ 4
Organa szkoły

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

2. Organem  wyższego  stopnia  w  rozumieniu  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego
uczniów, jest Śląski 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.
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§ 5
Dyrektor szkoły

1. Szkołą  kieruje  Dyrektor,  którego  powołuje  Burmistrz  Miasta  Myszkowa  spośród
kandydatów  w  drodze  konkursu,  jest  jej  przedstawicielem  na  zewnątrz,  jest  przełożonym
służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.

2. Dyrektor  Szkoły  działa  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  i organizuje
dydaktyczno-wychowawczą, administracyjną i gospodarczą obsługę Szkoły.

3. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Jest  pracodawcą  dla  zatrudnionych  w  Szkole  nauczycieli  i pracowników  nie  będących
nauczycielami,  którego  prawa,  obowiązki  i  kompetencje  zostały  określone  w  Kodeksie  Pracy,
Karcie Nauczyciela, ogólnokrajowych i lokalnych układach dla pracowników.

5. Zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę.

6. Jest organem nadzoru pedagogicznego w Szkole.

7. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej w Szkole.

8. 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,

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.

9. Jest realizatorem zadań administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

10. Sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

11. Wstrzymuje  wykonanie  uchwał  niezgodnych  z  przepisami  prawa.  O  wstrzymaniu
wykonania  uchwały  dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia  organ  prowadzący  szkołę  oraz  organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.

12. Dysponuje środkami finansowymi zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Szkoły
i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie.

13. Jest realizatorem zadań administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

14. Uczestniczy w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych i współdecyduje o nadaniu stopni
awansu zawodowego nauczycieli.

15. Jako  kierownik  zakładu  pracy  dla  wszystkich  zatrudnionych  w  Szkole  pracowników,
decyduje  w sprawie  zatrudniania  i  zwalniania  z  pracy,  przyznawania  nagród,  wymierzania  kar
porządkowych oraz występowania z wnioskami o odznaczenia,  nagrody i  inne wyróżnienia dla
nauczycieli i innych pracowników.
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16. Zapewnia warunki kontaktowania się rodziców z nauczycielami.

17. Zapewnia  Radzie  Rodziców  zapoznanie  się  z  dokumentacją  szkolną  (Statutem  Szkoły,
Szkolnymi  zasadami  oceniania,  Programem  Wychowawczym,  Programem  Profilaktyki
i harmonogramem  poprawy  efektywności  kształcenia,  projektem  planu  finansowego,  szkolnym
zestawem  programów  nauczania  oraz  szkolnym  zestawem  podręczników),  jest  jednocześnie
odpowiedzialny  za  uchwalanie  lub  opiniowanie  poszczególnych  dokumentów  wymienionych
wyżej.

18. Odpowiada za realizację obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły
oraz prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

1) niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2) przez  niespełnienie  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  należy  rozumieć
nieusprawiedliwioną  nieobecność  na  co  najmniej  50 %  czasu  przeznaczonego  na
obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

19. Decyduje  o  przyjęciu  do  wszystkich  klas  Szkoły,  w  przypadku  przyjęcia  dziecka
zamieszkałego poza obwodem Szkoły,  zobowiązany jest  do zawiadomienia dyrektora szkoły,  w
której obwodzie dziecko mieszka.

20. Dyrektor  współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych.

21. Dyrektor  organizuje  współpracę  z  PPP  w  zakresie  udzielania  uczniom  wszechstronnej
pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  oraz  wspierania  nauczycieli  i  rodziców  w  zakresie
rozwiązywania problemów wychowawczych. Powołuje również zespół planujący i koordynujący
udzielanie uczniowi pomocy psych.-pedagogicznej.

22. Dyrektor  Szkoły  w  wykonywaniu  swych  zadań  współpracuje  z  Radą  Rodziców,  Radą
Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

23. Dyrektor  Szkoły  wyraża  zgodę  na  podjęcie  działalności  na  terenie  szkoły  przez
stowarzyszenia  i  organizacje,  których  celem  statutowym  jest  działalność  wychowawcza  albo
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

24. Dyrektor Szkoły zwraca się z wnioskiem do Kuratora Oświaty dotyczącym przeniesienia
ucznia do innej szkoły.

25. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku szkolnego szkolny zestaw programów nauczania oraz
szkolny zestaw podręczników.

26. Dyrektor  szkoły,  w  uzasadnionych  przypadkach,  ma  obowiązek  zorganizowania
indywidualnego toku nauki i programu nauki.

27. Dyrektor  w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną,  Radą  Rodziców  i  Samorządem
Uczniowskim ustala terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i
ma obowiązek zorganizowania w tym czasie zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

28. Dyrektor  szkoły  może  zawiesić  nauczyciela  w  pełnieniu  obowiązków  za  uchybienia
godności zawodu nauczyciela lub obowiązków.

29. Zawieszenie  w  pełnieniu  obowiązków  nie  może  trwać  dłużej  niż  6  miesięcy,  chyba
że  przeciwko  nauczycielowi  lub  dyrektorowi  szkoły  toczy  się  jeszcze  postępowanie  karne  lub
postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym nastąpiło zawieszenie.".
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30. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania
zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego
rozwoju psychicznego uczniów.

31. Dyrektor  szkoły  na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  szkoły,
z  uwzględnieniem  zasad  ochrony  zdrowia  i  higieny  pracy,  ustala  tygodniowy  rozkład  zajęć
określający organizację zajęć edukacyjnych.

32. Dyrektor  szkoły  dopuszcza  do  użytku  zaproponowany  przez  nauczycieli  program
nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

33. Dyrektor  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej  i  Rady  Rodziców  ustala  zestaw
podręczników

34. Dyrektor  szkoły  wyraża  zgodę  na  realizację  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku
przedszkolnego poza szkołą.

§ 6
Rada Pedagogiczna

1. W  Szkole  działa  Rada  Pedagogiczna,  która  skupia  wszystkich  nauczycieli  i  stanowi
kolegialny organ realizujący statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania           i
opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole.  W zebraniach  Rady Pedagogicznej  mogą również  brać  udział,  z  głosem doradczym,
osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po
zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z
inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, organu nadzoru pedagogicznego lub
co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

2) uchwalanie Statutu Szkoły oraz jego zmian,

3) podejmowanie  uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4) uchwalenie,  po zasięgnięciu opinii  Rady Rodziców i  Samorządu Uczniowskiego,
Programu Wychowawczego szkoły,

5) propozycje  dyrektora  szkoły  lub  placówki  w  sprawach  przydziału  nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
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6) podejmowanie  uchwał  w sprawie  innowacji  i  eksperymentów pedagogicznych w
szkole,

7) ustalenie  i  zatwierdzanie  organizacji  i  harmonogramu doskonalenia  zawodowego
nauczycieli szkoły,

8) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przeniesienia ucznia do innej szkoły

6. 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  wychowania  przedszkolnego  lub
program nauczania,

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole
podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata
albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,

12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

7. Rada  Pedagogiczna  podejmuje  uchwały  na  zebraniach  plenarnych  zwykłą  większością
głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Wszystkie  osoby  biorące  udział  w  zebraniu  rady  pedagogicznej  są  zobowiązane
do nie ujawniania spraw omawianych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

9. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się:

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2) w końcu I i II półrocza,

3) po I i II półroczu (plenarne),

4) w kwietniu opiniujące projekt organizacyjny,

5) minimum jeden raz w roku posiedzenie szkoleniowe oraz w miarę potrzeb.

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

11. Rada Pedagogiczna wnioskuje do Burmistrza Miasta Myszkowa – o odwołanie z funkcji
dyrektora szkoły.
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12. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw omawianych na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych
pracowników szkoły.

13. Sposoby porozumiewania się Dyrekcji z Radą Pedagogiczną:

1) pisemne komunikaty wywieszone w pokoju nauczycielskim,

2) komunikaty ustne,

3) ogłoszenia podawane na posiedzeniach Rady Pedagogiczne.

14. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian 
i przedstawia do uchwalenia radzie rodziców lub placówki.

15. 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.

§ 7
Rada rodziców

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, która została
powołana na zebraniu rodziców w tajnych wyborach pośrednich.

2. Rada  Rodziców  uchwala  regulamin  swojej  działalności,  który  nie  może  być  sprzeczny
ze Statutem Szkoły

3. Dyrektor  zapewnia  Radzie  Rodziców   organizacyjne  warunki  działania  oraz  stale
współpracuje z Radą Rodziców.

4. Wybory  do  Rady  Rodziców  przeprowadza  się  na  pierwszym  zebraniu  w  każdym  roku
szkolnym.

1) Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

2) Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres
współpracy.

3) Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie
rodziców jednego oddziału.

4) Zebranie  rodziców  wybiera  spośród  siebie  Oddziałową  Radę  Rodziców
składającą się z 3 osób. Rodzic nie może być członkiem więcej niż jednej Klasowej Rady
Rodziców.

5) W  skład  Rady  Rodziców  wchodzą  po  jednym  przedstawicielu  Rad
Oddziałowych.

5. Organami Rady Rodziców są:

1) Plenarne Zebranie Rady Rodziców

2) Zarząd Rady Rodziców

3) Komisja Rewizyjna

6. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie Rady Rodziców.

7. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie organy:
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1) Zarząd jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.

2) Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

8. Zarząd  Rady  Rodziców  składa  się  z  4  osób.  Zarząd  dokonuje  swego  ukonstytuowania
na  pierwszym  posiedzeniu  swojej  kadencji,  wybierając:  Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza.

9. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Co najmniej jeden członek Komisji  Rewizyjnej
powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i  rachunkowości. Członkowie
Komisji Rewizyjnej wybierają  Przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

10. Zarząd może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków,
spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów ) – dla
wykonania określonych zadań.

11. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

12. Rada Rodziców realizuje następujące zadania:

1) Współdecydowanie  o  wydatkach  finansowych  i  gospodarowaniu  środkami
finansowymi Rady Rodziców.

2) Współudział w organizacji i doskonaleniu  pracy szkoły.

3) Podejmowanie  działań  na  rzecz  poprawy warunków technicznych  i  wyposażenia
szkoły, zapewnienia pomocy materialnej dzieciom z rodzin najuboższych.

4) Pozyskiwania rodziców do czynnego udziału w realizacji zadań statutowych szkoły,
pozyskiwania rodziców i sponsorów do świadczenia pomocy materialnej dla szkoły.

5) Organizowanie  działalności  w  zakresie  podnoszenia  kultury  pedagogicznej
rodziców.

6) Opiniowanie zapisów:

a) statutu szkoły oraz jego nowelizacji,

b) Szkolne zasady oceniania,

c) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia,

d) projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

e) szkolnego zestawu programów nauczania i szkolny zestawów podręczników

f) opiniuje pracę nauczycieli za okres stażu.

7) Uchwala  w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  Program  Wychowawczy
i Profilaktyki szkoły.

8) Ustala wysokości składek i zwalnianie z nich.

9) Rodzice szczególnie zaangażowani w pracę szkoły (w działalność rady rodziców,
rady  klasowej,  czy  pomoc  na  rzecz  szkoły),  otrzymują  dyplom  na  zakończenie  roku
szkolnego.

13. Jeżeli Rada Rodziców w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, to program ten ustala dyrektor szkoły w
uzgodnieniu  z  organem  sprawującym  nadzór  pedagogiczny.  Program  ustalony  przez  dyrektora
szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną
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14. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z  dobrowolnych  składek  rodziców  oraz  innych  źródeł.  Zasady  wydatkowania  i  gromadzenia
funduszy  Rady  Rodziców  określa  regulamin  i  plan  finansowy  w  danym  roku  szkolnym,
sporządzony na plenerowym zebraniu Rady Rodziców.

15. Rada  Rodziców,  na  wniosek  dyrektora  szkoły,  może  wyrazić  opinię  na  temat  pracy
nauczyciela.

16. Rada Rodziców określa sposób wyboru przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej
na stanowisko dyrektora.

17. Rada Rodziców ma możliwość zapoznania się z planem nadzoru pedagogicznego.

§ 8
Samorząd uczniowski

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, który tworzą wszyscy 
uczniowie szkoły.

2. Organami Samorządu są:

1) Walne Zebranie Uczniów

2) Rada Młodzieży

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego

4) Rzecznik Praw Ucznia

3. Zasady działania Samorządu oraz wybierania jego organów określa uchwalony  przez ogół
uczniów w głosowaniu równym,  powszechnym i tajnym Regulamin Samorządu Uczniowskiego

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

5. Organa Samorządu są jedynym reprezentantem interesów ogółu uczniów w kontaktach    z
dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

6. Samorząd może  przedstawiać  Radzie  Pedagogicznej  oraz  Dyrektorowi  wnioski  i opinie  we
wszystkich  sprawach  szkoły,  w  szczególności  dotyczących  realizacji  podstawowych  praw
uczniów, takich jak:

1)  prawo do zapoznawania  się  z  programem nauczania,  z  jego treścią,  celem i stawianymi
wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny, postępów w nauce i zachowania,

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych   proporcji
między  wysiłkiem  szkolnym  a  możliwością  rozwijania  i  zaspokajania     własnych
zainteresowań,

4) prawo do redagowania i wydawania 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.

7. Samorząd Uczniowski opiniuje Program Profilaktyki i Program Wychowawczy.
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§ 9
Zasady współdziałania organów szkoły

oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi

1. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:

1) Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania  powinny być
uchwalone  nie  później  niż  do  końca  września.  Kopie  dokumentów  przekazywane  są
dyrektorowi szkoły w celu ich powielania i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

2)  Każdy  organ  szkoły   może  włączyć  się  do  rozwiązywania  konkretnych  problemów  szkoły,
proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie nie naruszając kompetencji organu
uprawnionego.

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

2. Rozstrzyganie sporów.

1) Komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej większością głosów,
przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne.

2) Sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego
kompetencje naruszono.

3) Organ, którego winę Komisja ustaliła musi naprawić skutki swego działania w ciągu 3 miesięcy
od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję.

4) Rozstrzygnięcie Komisji statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w szkole.

3. Zasady współdziałania rodziców i nauczycieli.

1)  Na  pierwszym  zebraniu  ogólnym  we  wrześniu  dyrektor  szkoły  zapoznaje  rodziców
z Planem Rozwoju Szkoły, Programem Wychowawczym. Programem Profilaktyki.

2) Na początku każdego roku szkolnego na zebraniu ogólnym we wrześniu.

4. Dyrektor szkoły zapoznaje rodziców z :

1) planem pracy szkoły,

2) programem wychowawczym,

3) programem profilaktyki,

4) planem nadzoru pedagogicznego.

5. Wszyscy wychowawcy klas z kryteriami ocen przedmiotowych oraz wymaganiami na 
poszczególne oceny i zachowaniem.

6. Wychowawca klasy I ze Statutem szkoły.

1) Do 15 czerwca wychowawcy informują o wyborze podręczników na następny rok szkolny.

2) Wychowawcy poszczególnych klas oraz wszyscy nauczyciele zobowiązani                          są
do  przekazywania  rodzicom  rzetelnej  informacji  na  temat  ich  dziecka,  jego  zachowania,
postępów i trudności  w nauce.

3) Nauczyciele udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania  i kształcenia ich dzieci
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4) Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły dyrektorowi
szkoły.

7. Zebrania rodziców odbywają się:

1) na początku roku szkolnego

2) po pierwszym półroczu,

3) w połowie drugiego półrocza,

4) po jednym spotkaniu pedagogizacyjnym w półroczu,

5) konsultacje odbywają się raz w miesiąc.

8. Wspieranie szkoły przez rodziców poprzez:

1) imprezy środowiskowe,

2) sponsoring,

3) prace na rzecz szkoły.

Rozdział 4

§ 10
Organizacja oddziału przedszkolnego

1. Adres Oddziału Przedszkolnego: Myszków, ul. Pińczycka 2

2. Nazwa używana w pełnym brzmieniu: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 7 im.
Jana Brzechwy w Myszkowie.

3. Oddział Przedszkolny jest przedszkolem publicznym, tzn. prowadzi bezpłatne nauczanie            i
wychowanie,  na  podstawie  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego,  której  czas
realizacji wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo.

4. Organami Oddziału Przedszkolnego są:

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im Jana Brzechwy w Myszkowie.

2)  Rada  Pedagogiczna  Szkoły  Podstawowej  nr  7  im  Jana  Brzechwy   w  Myszkowie
( nauczyciel oddziału wchodzi w jej skład)

3) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Jana Brzechwy  w Myszkowie („ trójka
klasowa” oddziału przedszkolnego wchodzi w jej skład).

5. Szczegółowe  kompetencje  tychże  organów  zawiera  Statut  Szkoły  Podstawowej  oraz
poszczególne regulaminy.

6. Szczegółową  organizację  wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym  określa  arkusz
organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora.

7. Arkusz organizacji zatwierdza organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący.

8. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

1) liczbę pracowników,

2) czas pracy oddziału przedszkolnego,

3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

9. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku,           z
uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień.
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10. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

11. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci pięcioletnie, czteroletnie   i trzyletnie
na pisemną prośbę rodziców  i za zgodą dyrektora.

12. Praca  wychowawczo-dydaktyczna  i  opiekuńcza  prowadzona  jest  w  oparciu  o  wybrany
program wychowania przedszkolnego „Razem w szkole” uwzględniający podstawy programowe,
oraz realizację współczesnych koncepcji dydaktycznych.

13. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

14. Czas  trwania  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  jest  dostosowany  do  potrzeb
i możliwości psychofizycznych dzieci.

15. Czas trwania zajęć z religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzone     2 razy
takie zajęcia.

16. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy.

17. Organizację  pracy  przedszkola  określa  ramowy rozkład  dnia  ustalony przez  nauczyciela
prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz
oczekiwań rodziców.  

18. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład
dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

19. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku.

20. Czas  przeznaczony  na  realizacje  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego
wynosi 25 godzin tygodniowo.

21. Gmina,  prowadząc  przedszkola  określa  dla  wszystkich  przedszkoli  i  oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych okres ich pracy, wprowadzając np. przedszkola dyżurne.

22. Dyrektor  szkoły nie  ma podstawy prawnej  do odwołania  zajęć  oddziału przedszkolnego
podczas przerw w pracy szkoły. Praca szkoły musi być zorganizowana tak, by dzieci z oddziału
przedszkolnego mogły do niej przyjść i by praca oddziału była możliwa.

23. Nauczyciele  z  oddziału  przedszkolnego  mają  takie  same  obowiązki,  czas  pracy  i  urlop
wypoczynkowy jak pozostali nauczyciele przedszkoli funkcjonujących w gminie. Liczba dni urlopu
wypoczynkowego dla nauczycieli oddziału przedszkolnego   w szkole także wynosi 35.

§ 11
Organizacja szkoły

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. Organizację  roku  szkolnego  reguluje  rozporządzenie  MEN,  wg  którego  dyrektor  szkoły
określa i podaje do wiadomości społeczności szkolnej konkretne terminy rozpoczęci i zakończenia
roku szkolnego, ferii świątecznych i szkolnych, dni wolnych od zajęć.

3. Struktura szkoły obejmuje:

1) oddziały przedszkolne,

2) klasy I – III, I etap edukacyjny,
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3) klasy IV – VIII, II etap edukacyjny,

4) świetlicę szkolną,

5) bibliotekę.

4. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki.

5. Podział  na  grupy  jest  obowiązkowy  na  zajęciach  z  języków  obcych  i informatyki
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

6. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach,
o których mowa w ust.2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

7. Dopuszcza  się  organizację  nauczania  w  klasach  łączonych  w  szczególnie  trudnych  warunkach
demograficznych.

8. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej  prowadzone
są w grupach liczących od 10 do 26 uczniów w grupach koedukacyjnych lub z podziałem           na
chłopców i dziewczęta.

9. Podstawową  formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo –
lekcyjnym.

10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy między lekcjami trwają 5, 10 minut a przerwa
obiadowa- 15 minut

11. Czas  trwania  poszczególnych  zajęć  w  klasach  I  –III  ustalają  nauczyciele  prowadzący
te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

12. Uwzględniając  potrzeby rozwojowe uczniów,  szkoła  organizuje  dodatkowe zajęcia:  koła
zainteresowań i przedmiotowe, zespoły dydaktyczno – wyrównawcze i inne.

13. Zajęcia wymienione w pkt.9 i inne zajęcia nadobowiązkowe prowadzone są poza systemem
klasowo – lekcyjnym i organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych.

14. Liczba  uczestników  kół  przedmiotowych  i  kół  zainteresowań  oraz  innych  zajęć
nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu szkoły,  nie powinna być wyższa niż 15 uczniów.
Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12 uczniów.

15. Po otrzymaniu  decyzji  Zespołu  Orzekającego PPP o indywidualnym nauczaniu  dyrektor
zobowiązany jest do organizacji takiego nauczania w oparciu o program nauczania dostosowany do
możliwości ucznia

16. Wycieczki organizowane są za zgodą dyrektora po przedłożeniu niezbędnych dokumentów.
Plan   i dokumentację wycieczki zatwierdza  dyrektor.

17.  Podstawową  formą  pracy  szkoły  są  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  prowadzone
w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym,

18. 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.

19.  Czas  trwania poszczególnych zajęć  edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala
nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
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20. 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.

21. Tygodniowy  rozkład  zajęć  na  pierwszym  etapie  edukacyjnym  określa  ogólny  przydział
czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

22. Religia  jako  szkolny  przedmiot  nieobowiązkowy jest  prowadzona  dla  uczniów,  których
rodzice wyrażają takie życzenie.

1)  Życzenie  wyrażone  jest  w  formie  pisemnego oświadczenia,  nie  musi  być  ponawiane  w
kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

2) Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

3) Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

4)  Nauczyciel  religii  ma  prawo  do  organizowania  spotkań  z  rodzicami  swoich  uczniów,
ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.

5) Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen,
lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

6)  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 religii.

7) Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami
opiekuńczo-wychowawczymi.

23. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do
życia w rodzinie”

1) Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

2) Uczeń nie  bierze udziału w zajęciach,  jeżeli  jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w
formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

3) Uczniowie,  których rodzice nie  wyrazili  zgody na uczestniczenie ich dzieci  w zajęciach
„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

4) Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo
wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

24. 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.

25. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi
przepisami.

§ 12
Organizacja zajęć edukacyjnych w trybie nauczania zdalnego

1. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia w szkole na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym
terenie: 
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1)  zagrożenia  bezpieczeństwa  uczniów  w  związku  z  organizacją  i  przebiegiem  imprez
ogólnopolskich lub międzynarodowych; 
2)  temperatury  zewnętrznej  lub  w  pomieszczeniach,  w  których  są  prowadzone  zajęcia  z
uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów;
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną; 
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż
określone  w  pkt  1-3  –  w  przypadkach  i  trybie  określonych  w  przepisach  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni dyrektor
przedszkola, szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 

3. O rozpoczęciu nauczania zdalnego i szczegółach organizacji zajęć Rada Pedagogiczna, Rodzice i
Uczniowie zostają poinformowani przez Dyrektora Szkoły.

1. Podstawowym narzędziem komunikacji  pozostaje  dziennik  elektroniczny Librus  oraz  Microsoft
Office 365.

2. Nauczyciele  mogą  korzystać  również  z  innych  dostępnych  platform  edukacyjnych  oraz
materiałów multimedialnych i narzędzi interaktywnych jak: e-podręczniki, lekcje w sieci,  i innych.
Dopuszcza  się  również  możliwość  komunikacji  poprzez  komunikatory,  grupy społecznościowe,
pocztę elektroniczną.

3. Dyrektor  Szkoły ustala harmonogram zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy Ucznia.

4. Rodzic odpowiada za realizację zadań przez dziecko w domu. Rodzice i/lub Uczniowie mają
obowiązek zgłosić Wychowawcy lub Dyrektorowi Szkoły wszelkie problemy techniczne napotkane
podczas zajęć w trybie nauczania zdalnego – dotyczy to zarówno braku odpowiedniego sprzętu,
oprogramowania, jak i dostępu do łącza internetowego.

5. Szkoła w miarę możliwości umożliwia Uczniom:

1) wypożyczenie lub dostęp do sprzętu technicznego,

2) odbiór materiałów edukacyjnych w wersji papierowej,

3) dostęp do podręczników, zbiorów bibliotecznych,

4) wsparcie techniczne.

6. W czasie nauczania zdalnego Nauczyciele:

1) są zobligowani do pozostawania w stałym kontakcie z  Rodzicami,  Uczniami  i
Dyrektorem Szkoły,

2)  na  bieżąco  informują  Uczniów  o  sposobach  realizacji  materiału;  podają  konkretne
wskazówki  i  zadania  do  wykonania;  informują,  za  co  Uczniowie  mogą  być  ocenieni;
monitorują realizację poszczególnych aktywności przez Uczniów,

3)  dostosowują  proces  zdalnego  nauczania  do  możliwości  Uczniów  i  higieny  pracy
umysłowej, uwzględniają różne potrzeby edukacyjne Uczniów,  w  tym

wynikające z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

4) służą pomocą i wsparciem swoim wychowankom, motywują ich do systematycznej nauki
poza szkołą, przypominają o zasadach bezpieczeństwa w sieci.
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§ 13
Szkolne zasady oceniania uczniów

1. Proces  oceniania  jest  jawny  w każdej  jego  fazie  zarówno  dla  ucznia  jak  i  jego  rodziców
(opiekunów  prawnych).  Mają  oni  prawo  do  bieżącej  informacji  
o  ocenach  cząstkowych,  wynikach  i  ocenach  wszelkich  prac  pisemnych  
i  sprawdzianów  wiadomości  oraz  wglądu  do  dokumentacji  związanej  
z obserwacją i ocenianiem ucznia.

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń  otrzymuje do wglądu podczas lekcji
danych zajęć edukacyjnych. Pisemne prace uczniów są przechowywane przez nauczycieli do
końca roku szkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać je do wglądu w czasie
wywiadówek, indywidualnych spotkań rodziców (prawnych opiekunów ) z nauczycielami .

3. Nauczyciel  jest  zobowiązany  na  podstawie  pisemnej  opinii  poradni  specjalistycznej
dostosować wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w
uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym.

4. Na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia nauczyciel powinien uzasadnić ocenę

5. Nauczyciele  na początku każdego roku szkolnego informują  uczniów oraz  ich  rodziców
(prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych półrocznych, 
końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z 
realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcowej oceny klasyfikacyjnej z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz podać, jakie wymagania uczeń 
powinien spełnić, aby poprawić ocenę.

§ 14
Szkolne zasady oceniania - klasy I – III

1. System oceniania ma na celu dostarczyć informacji:

1)  Uczniowi  o  efektach  jego  aktywności  i  poziomie  osiągnięć  edukacyjnych.  Ponadto  stanowi
źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu, jak również motywuje do dalszej
pracy.

2) Nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form pracy z
uczniami.

3) Rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach niesienia
pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.

2. Funkcje oceny opisowej:
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1) Diagnostyczna – wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, bada osiągnięcia
uczniów.

2) Informacyjna – dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem ucznia, co zdołał
opanować.

3) Korekcyjna – wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze pracować.

4) Motywacyjna – mobilizuje ucznia do podjęcia starań o lepsze wyniki, natomiast nauczyciela do
podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian w metodach nauczania.

3. Informacje zawarte w ocenie opisowej:

1) Osiągnięte efekty pracy w zakresie:

a) rozwoju poznawczego – mówienie i  słuchanie, pisanie i czytanie,  umiejętności przyrodnicze,
matematyczne,

b) rozwoju artystycznego – zdolności manualne, plastyczne, słuch muzyczny, zdolności techniczne,

c) rozwoju społeczno-emocjonalnego i fizycznego.

2) Trudności w nauce i zachowaniu, problemy edukacyjne.

3)  Potrzeby  rozwojowe  ucznia,  rozwijanie  pasji  i  zainteresowań,  pomoc  psychologiczno-
pedagogiczna.

4) Sposoby i metody pracy stosowane przez nauczyciela, modyfikacje.

4. Szkolne zasady oceniania bieżącego, śródrocznego i rocznego.

1) W klasach I-III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się 
następujące oceny bieżące z zastosowaniem symboli:

a) Symbol cyfrowy 6 (wspaniale) otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres 
umiejętności i wiadomości wykraczających poza materiał programowy z poszczególnych 
obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

b) Symbol cyfrowy 5 ( bardzo dobrze) otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze opanował 
zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

c) Symbol cyfrowy 4 (  dobrze) otrzymuje uczeń, który  opanował wiadomości i   
umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie pozwalającym na dobre 
rozumienie i wykonywanie większości zadań zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
podstawie programowej

d) Symbol cyfrowy 3( słabo) otrzymuje uczeń, który słabo  opanował podstawowy zakres 
wiedzy
 i   umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych  zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w podstawie programowej

e)Symbol cyfrowy 2 ( niezadowalająco) otrzymuje uczeń, który nie opanował 
podstawowych wiadomości i umiejętności  z poszczególnych obszarów edukacyjnych  
zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

2) Przy ocenianiu poszczególnych form aktywności stosuje się wagi:

Forma aktywności Waga

Sprawdzian, test, wypracowanie 3
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Kartkówka, dyktando, odpowiedź ustna 2

Pozostałe formy aktywności 1

5. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega na   
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym okresie oraz roku  szkolnym             i 
ustaleniu oceny opisowej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

6. Uczeń klas I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 
został sklasyfikowany i jego osiągnięcia edukacyjne oceniono pozytywnie.

7. Ucznia klas I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w
wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię 
psychologiczno – pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz po  zasięgnięciu  opinii  
rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka.

8. Na  wniosek  rodziców ( prawnych  opiekunów  ) i  po  uzyskaniu  zgody wychowawcy  klasy 
lub  na  wniosek  wychowawcy  klasy  i  akceptacji  rodziców ( prawnych  opiekunów ) oraz  po  
uzyskaniu  opinii  PPPP , rada  pedagogiczna może  postanowić  o  promowaniu  ucznia  klasy  I  i  
II  szkoły  podstawowej   do  klasy  programowo  wyższej również             w  ciągu  roku  
szkolnego .

9 . Półroczna ocena opisowa stanowi rejestr opanowanych umiejętności konkretnego    ucznia i jej 
kserokopia jest przekazywana rodzicom.

10. Roczna ocena opisowa ukazuje efekty pracy ucznia w ciągu całego roku oraz wskazuje potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 
uzdolnień. Uczeń otrzymuje na jej podstawie świadectwo opisowe.

11. Ocenianie zachowania ustala się w następujących czterech kategoriach. Skala oznaczeń 
zachowania (wysiłek ucznia):

1) A-maksymalny

2) B- umiarkowany

3) C- minimalny

4) D- niezadowalający

12. Ucznia ocenia się w trzech obszarach:

1) OBSZAR I JEST AKTYWNYM UCZNIEM

2) OBSZAR II JEST CZŁONKIEM SPOŁECZNOŚCI

3) OBSZAR III DBA O CIAŁO I ZDROWIE

13. Uczeń otrzymuje ocenę A jeżeli:

1) Systematycznie odrabia prace domowe i nosi przybory szkolne. Jest obowiązkowy. Podejmuje
się  wykonywania  zadań  wykraczających  poza  program  nauczania.  Samodzielnie  zdobywa  i
poszerza wiedzę. Z zaangażowaniem uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Reprezentuje placówkę w
środowisku pozaszkolnym

2) Zawsze nosi odpowiedni strój szkolny: w dni świąteczne strój galowy, tj. biała bluzka/koszula i
granatowe, czarne spodnie /spódnicę

3) Ma nienaganny stosunek do rówieśników, dorosłych i nieznajomych. Inspiruje rówieśników do
nauki, zabawy, udziału w różnych akcjach, konkursach itp. Sam włącza się do tych działań. Panuje
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nad swoimi emocjami.

4) Ma nienaganny wygląd, jest czysty, schludny. Potrafi zadbać o swoje zdrowie  i bezpieczeństwo
oraz innych osób. Bardzo dobrze zna przepisy ruchu drogowego  i zawsze ich przestrzega dając
przykład innym.

14. Uczeń otrzymuje ocenę B jeżeli:

1)  Prawie  zawsze  odrabia  prace  domowe  i  nosi  przybory  szkolne.  Chętnie  uczestniczy  
w zajęciach, zabawach, zbiorowej recytacji, śpiewie, itp., uroczystościach    i konkursach.

2) Prawie zawsze nosi odpowiedni strój szkolny.

3)  Jest  grzeczny  i  uczynny  w  stosunku  do  kolegów,  dorosłych  i  nieznajomych.  Bierze  udział
 w różnorodnych akcjach, konkursach. Zazwyczaj panuje nad swoimi emocjami.

4) Potrafi dbać o higienę swojego ciała i własne zdrowie. Zachowuje się bezpiecznie       w szkole  i
poza nią. Zna przepisy ruchu drogowego i z reguły ich przestrzega.

15. Uczeń otrzymuje ocenę C jeżeli:

1) Rzadko odrabia prace domowe i nosi przybory szkolne. Trzeba go zachęcać do czynnego udziału
w życiu klasy i szkoły.

2) Często zapomina o stroju szkolnym

3) Zdarza mu się nie  przestrzegać zasad współżycia  w grupie rówieśniczej    i  w kontaktach z
dorosłymi.  Rzadko  włącza  się  do  działań  organizowanych  przez  innych  (  akcje,  konkursy,
uroczystości szkolne itp.). nie zawsze wie, jak zachowywać się w trudnych sytuacjach.

4)  Higiena  osobista  i  wygląd  ucznia  budzi  zastrzeżenia.  Niechętnie  dba  o  swoje  zdrowie  
i bezpieczeństwo. Słabo zna przepisy ruchu drogowego i rzadko ich przestrzega.

16. Uczeń otrzymuje ocenę D jeżeli:

1) Sporadycznie lub wcale nie odrabia prac domowych i nie nosi przyborów szkolnych. Raczej
niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

2) Zapomina o stroju szkolnym.

3)  Sporadycznie  lub  wcale  nie  przestrzega  zasad  współżycia  w  grupie  rówieśniczej
 i w kontaktach z dorosłymi. Nie włącza się do działa ń organizowanych przez innych   ( akcje,
konkursy, uroczystości szkolne itp.). nie potrafi zapanować nad emocjami. Bywa agresywny wobec
rówieśników  i  dorosłych  lub  unika  kontaktów  z  innymi  osobami.  Wymaga  ciągłej  opieki
nauczycieli.

4) Nie dba o higienę osobistą i własne zdrowie. Nie zna przepisów ruchu drogowego. Nie dba o
własne bezpieczeństwo.

§ 15
Szkolne zasady oceniania – klasy IV-VIII

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
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edukacyjnych  wynikających z  podstawy programowej,  określonej  w odrębnych przepisach  i
realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i
norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  i  zachowania  ucznia  odbywa  się  w  ramach  oceniania
wewnątrzszkolnego.

5. Cele oceniania:

1) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce,

2) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

3) wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny,

4) udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,

5)  informowanie  rodziców (prawnych  opiekunów) o  trudnościach  w nauce,  jakie  napotyka  ich
dziecko, o jego postępach oraz uzdolnieniach,

6)  umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-
-wychowawczej,

7) informowanie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o efektywności
nauczania i uczenia się, aktywności uczniów w pracy nad własnym rozwojem.

6. Szkolne zasady oceniania obejmują:

1)  formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania
poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych                    z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów ocen zachowania,

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

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych,

6)  ustalanie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  (prawnym  opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

7. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych

1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o
wymaganiach  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanego  przez  siebie  programu
nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2)  Wychowawca  klasy  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów  i  ich
rodziców o zasadach oceniania zachowania.

3) Uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu.

4)  W  przypadku  otrzymania  najniższej  oceny,  uczeń  powinien  być  poinformowany
o konsekwencjach wynikających z dalszego kształcenia.

5) Każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed klasą.
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6) Uczeń i jego rodzice mają prawo do uzasadnienia wystawionej przez nauczyciela oceny
cząstkowej, śródrocznej i rocznej.

8. Rytmiczność oceniania

1) Ocenianie jest integracyjną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być
rytmiczne i zaplanowane w czasie.

2)  Ustala  się  minimalną  liczbę  ocen  dla  przedmiotów  realizowanych  w  wymiarze
tygodniowym:

a) przy  1  godzinie  w tygodniu  -  3  oceny  bieżące ,

b) przy  2-3  godzinach  w tygodniu  -  4  oceny  bieżące ,

c) przy  4-5  godzinach  w tygodniu  -  6 ocen  bieżących ,

3)  Ocenianiu  towarzyszą  systematycznie  dokonywane  formy  sprawdzania  wiedzy
i umiejętności z różnych rodzajów aktywności.

9. Ocenianiu bieżącemu podlegają:

1) odpowiedzi ustne,

2) testy, dyktanda,

3) kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, wykorzystując w
tym celu materiał z trzech ostatnich tematów),

4) sprawdziany (prace klasowe) według specyfikacji przedmiotu (nauczyciele uzgadniają między
sobą  datę  sprawdzianów,  zachowując  wymóg  nieprzekraczania  trzech  sprawdzianów/prac
klasowych w tygodniu w danej klasie),

5) testy lub prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego półrocza
lub roku (odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela),

6) testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania.

10. Oceniając  ucznia,  należy  określać  jego  mocne  i  słabe  strony,  wpierać  jego  możliwości
percepcyjne, traktować podmiotowo, indywidualnie.

11. Planowanie prac pisemnych polega na:

1) zapowiedzeniu ich przynajmniej tydzień przed wskazanych terminem, odnotowaniu tego faktu w
dzienniku  lekcyjnym  oraz  wskazaniu  uczniom  materiału  powtórzeniowego,  który  będzie
przedmiotem pracy pisemnej,

2)  nauczyciele  planują  terminy  prac  pisemnych  (maksymalnie  jedna  w  ciągu  dnia,  a  trzy  w
tygodniu),

3) na okres ferii  i  dni wolnych od nauki  nauczyciele nie  zadają  prac domowych,  mogą jednak
zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany i prace klasowe.

12. Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na:

1) wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia,

2)  przekazaniu  uczniowi  informacji  na  temat  już  zdobytej  wiedzy  i  umiejętności  oraz
niedociągnięciach i brakach,

3) sporządzeniu recenzji pisemnej pod pracą ucznia,

4) wpisaniu notatki do dzienniczka ucznia.

13. Wychowawca informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka poprzez:
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1) rozmowę indywidualną,

2) ogólne spotkanie rodziców,

3) telefonicznie,

4)wpisy do dzienniczka ucznia.

14. Uzyskane  przez  ucznia  oceny  wpisywane  są  do  dziennika  lekcyjnego  oraz  do  dzienniczka
ucznia.

15. Terminy informowania rodziców i uczniów o ocenach klasyfikacyjnych:

1) O ocenach śródrocznych i rocznych uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) 
informowani są poprzez wpis do e-dziennika co najmniej miesiąc przed radą klasyfikacyjną.
2) W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną informacja taka przekazywana jest 
rodzicom przez nauczyciela przedmiotu w formie pisemnej miesiąc przed terminem 
posiedzenia rady pedagogicznej.

3) Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest również poinformować o tym fakcie 
wychowawcę klasy.

16. Poprawa ocen:

1) Uczeń ma prawo do poprawy wszystkich ocen

2)  Poprawione  prace  pisemne,  zadania  domowe,  odpowiedzi  ustne  i  inne  formy  oceniania  są
odnotowane w dzienniku.

3) Uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne. Po zapoznaniu się z nimi oddają nauczycielowi
danego przedmiotu.  Wyżej wymienione prace są przechowywane przez nauczyciela i  mogą być
ponownie  udostępnione  rodzicom  na:  konsultacjach,  zebraniach  ogólnych  bądź  w  wyniku
indywidualnych uzgodnień z nauczycielem.

4) Zasady poprawiania ocen:

a) uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez nauczyciela i w
czasie z nim uzgodnionym,

b) w przypadku nieuzasadnionego nieprzybycia na sprawdzian poprawiający uczeń traci możliwość
poprawy,

c) w przypadku uzyskania oceny niższej o wpisaniu jej do dziennika decyduje nauczyciel,

d) wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie ustalonej
przez nauczyciela,

e)  osoba  nieobecna  podczas  prac  klasowych  i  sprawdzianów  z  przyczyn  uzasadnionych
zobowiązana  jest  wykazać  się  wiadomościami,  umiejętnościami  z danego  zakresu  materiału  w
formie i terminie podanym przez nauczyciela.

17. Formy  i  częstotliwości  oceniania.  Uczniowie  oceniani  są  systematycznie  w  ciągu  roku
szkolnego za pomocą następujących narzędzi pomiaru dydaktycznego:

1) odpowiedzi na lekcjach z trzech ostatnich tematów,

2)  kartkówka  (niezapowiedziana  forma  odpowiedzi  pisemnej  nieprzekraczająca  15  minut  i
obejmująca  materiał  z  trzech  ostatnich  tematów);  wyniki  kartkówki  nauczyciel  przedstawia
uczniom nie później niż po tygodniu trwania zajęć dydaktycznych,

3) odpowiedź ustna – ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia udzielonej w czasie lekcji,
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4) sprawdzian (praca klasowa) – przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem;
jest  to  samodzielna  forma pracy pisemnej  na lekcji  pod nadzorem nauczyciela  przewidziana  w
planie dydaktycznym; maksymalna liczba prac tego typu – jedna w ciągu dnia, trzy tygodniowo;
wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu
sprawdzianu,  termin  poprawiania  prac  pisemnych  ustala  się  na  trzy  tygodnie  trwania  zajęć
dydaktycznych,

5) praca na lekcji (aktywność),

6) testy osiągnięć szkolnych,

7) prace manualne,

8) praca domowa – ocena następuje na podstawie analizy samodzielnej pracy wykonanej przez
ucznia,

9) w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzanie wyników nauczania wyznaczone przez
dyrektora szkoły,

10)  nauczyciele  mają  prawo  określenia,  po  konsultacji  z  wychowawcą  klasy,  innych
(niewymienionych powyżej) form uzyskania oceny lub wynikających ze specyfiki przedmiotu (np.
samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne).

18. Przy ocenianiu poszczególnych form aktywności stosuje się wagi:

Forma aktywności Waga

Sprawdzian, test, wypracowanie 3

Kartkówka, dyktando, odpowiedź ustna 2

Pozostałe formy aktywności 1

19. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych przyjmuje się następujące progi uzyskane na
podstawie średniej ważonej:

Średnia Ocena

poniżej 1,5 niedostateczna

1,5 - 2,4 dopuszczająca

2,5 – 3,4 dostateczna

3,5 – 4,4 dobra

4,5 – 5,3 bardzo dobra

5,4 – 6,0 celująca

20. Nauczyciel może wystawić wyższą ocenę niż proponowana ze średniej ważonej, jeżeli uczeń
wykazuje wzorowy stosunek do przedmiotu.

21. Indywidualizacja pracy z uczniem, indywidualizacja oceniania

1)  Nauczyciel  jest  obowiązany  indywidualizować  pracę  z  uczniem  na  obowiązkowych
i dodatkowych  zajęciach  edukacyjnych,  odpowiednio  do  potrzeb  rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2) Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia
oraz  ustaleń  zawartych  w  indywidualnym  programie  edukacyjno-
-terapeutycznym,  opracowanym  dla  ucznia  na  podstawie  przepisów  w  sprawie  warunków
organizowania kształcenia,  wychowania i  opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
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niedostosowanych  społecznie  w  przedszkolach,  szkołach  i oddziałach  ogólnodostępnych  lub
integracyjnych  albo  przepisów  w sprawie  warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia
oraz  ustaleń  zawartych w planie działań  wspierających,  opracowanym dla ucznia  na podstawie
przepisów  w  sprawie  zasad  udzielania  i organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o
specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań
wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów prawa,

d)  nieposiadającego  orzeczenia  lub  opinii,  lecz  objętego  pomocą  psychologiczno-
-pedagogiczną  w  szkole  –  na  podstawie  ustaleń  zawartych  w  planie  działań  wspierających,
opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów prawa,

3)  Opinia  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż
po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły
podstawowej.

4)  W przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo
indywidualnego  nauczania  dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych
potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia  może  nastąpić  na  podstawie  tego
orzeczenia.

5) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki, należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia                       w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

6) Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,
wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

7)  Jeżeli  okres  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego,  zajęć  komputerowych,
uniemożliwia  ustalenie  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej,  w  dokumentacji
przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „zwolniony”  albo
„zwolniona”.

8) Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na:

a)  opracowaniu dodatkowych zadań,  kart  pracy dla ucznia zdolnego – z banku narzędzi  (fiszki
matematyczne,  ortograficzne,  gramatyczne,  krzyżówkowe,  łamigłówki,  zadania  na  szóstkę)  –
dotyczy procesu sprawdzania,

b) przygotowaniu indywidualnych kart pracy i zróżnicowaniu zadań podczas sprawdzania wiedzy i
umiejętności,

c)  dostosowaniu  wymagań  dydaktycznych  do  indywidualnego  tempa  pracy  ucznia  słabego  (z
orzeczeniem lub opinią),

d) przygotowaniu zadań o różnym stopniu trudności wykorzystywanych podczas lekcji i w pracach
domowych.
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22. Kryteria oceniania.

1) Uczniowie oceniani są według następującej skali ocen:

a) celująca – 6

b) bardzo dobra – 5

c) dobra – 4

d) dostateczna – 3

e) dopuszczająca – 2

f) niedostateczna – 1

2) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a)  posiadł  wiedzę  i  umiejętności  w  100  proc.  objęte  programem  nauczania  danego
przedmiotu, oraz wykraczające ponad program

b)  biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwiązywaniu  problemów
teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,

c)  osiąga  sukcesy  w  konkursach,  olimpiadach,  zawodach  sportowych  i  innych,
kwalifikując się do finałów na szczeblu międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim
albo krajowym.

3) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)  opanował  niemal  pełny  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem
nauczania,

b)  sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami,  rozwiązuje  samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne,

c)  potrafi  zastosować  posiadaną  wiedzę  do  rozwiązywania  zadań  i  problemów
w nowych sytuacjach.

4) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości
relacji między elementami wiedzy,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne
lub praktyczne.

5) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)  opanował  podstawowe  treści  programowe  w  zakresie  umożliwiającym  postępy
w dalszym uczeniu,

b)  rozwiązuje  typowe  zadania  o  średnim  stopniu  trudności,  czasem  przy  pomocy
nauczyciela.

6) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,

b) braki  nie  przekreślają  możliwości  uzyskania  przez  ucznia  podstawowej  wiedzy
z danego przedmiotu.

7) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)  nie  opanował  niezbędnego  minimum  podstawowych  wiadomości  i  umiejętności
określonych programem nauczania,
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b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadania o niewielkim
(elementarnym) stopniu trudności.

23. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowych  otrzymują  z  danych  zajęć  edukacyjnych  celującą  roczną  (śródroczną)  ocenę
klasyfikacyjną  (uczeń,  który  uzyskał  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu
wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej).

24. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według
następującej skali:

1) w klasach IV-VIII

a) niedostateczny 0–29 proc.,

b) dopuszczający 30–49 proc.,

c) dostateczny 50–69 proc.,

d) dobry 70 – 89 proc.,

e) bardzo dobry 90– 98 proc.,

f) celujący – 99- 100 proc

25. Ocenianie zachowania

1)  Wychowawca klasy na  początku każdego roku szkolnego informuje  uczniów oraz  rodziców
(prawnych  opiekunów)  o  warunkach  i  sposobie  oraz  kryteriach  oceniania  zachowania,  trybie
uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  oraz  skutkach
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2) Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałość o honor i tradycje szkoły,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g) okazywanie szacunku innym osobom.

3) Dla uczniów z klas IV–VIII obowiązuje skala ocen:

a) wzorowe – wz,

b) bardzo dobre – bdb,

c) dobre – db,

d) poprawne – pop,

e) nieodpowiednie – ndp,

f) naganne – ng.

4) Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.

5) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a ponadto:

b) wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole,
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c) z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach,

d) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,

e) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,

f) dba o piękno mowy ojczystej,

g) zachowuje się godnie i kulturalnie,

h) zawsze postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

i) okazuje szacunek innym osobom,

j) chętnie pomaga słabszym w nauce,

k) wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą.

l) nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia

ł) ma najwyżej 2 spóźnienia

m) nie ma uwag negatywnych

n) kształtuje nawyki higieny i czystości,

o) przestrzega przepisów BHP i ruchu drogowego

p) bierze udział w akcjach na terenie szkoły i poza nią

q) godnie reprezentuje szkołę w środowisku

6) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej, a ponadto:

b) bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole,

c) bierze udział w konkursach i zawodach,

d) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,

e) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,

f) dba o piękno mowy ojczystej,

g) zachowuje się godnie i kulturalnie,

h) postępuje etycznie, nie kłamie i dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

i) ma jeden dzień opuszczony bez usprawiedliwienia

j) ma najwyżej 5 spóźnień

k) przestrzega przepisów BHP i ruchu drogowego

l) bierze udział w akcjach na terenie szkoły i poza nią

ł) kształtuje nawyki higieny i czystości,

m) jest uczynny, pomocny.

7) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej, a poza tym:

b) nie sprawia trudności wychowawczych,

c) wszystkie godziny lekcyjne opuszczone ma usprawiedliwione,

d) nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia,

e) jest koleżeński i życzliwy,
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f) zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych,

g) wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

h) nie spóźnia się na lekcje,

i) szanuje mienie szkoły,

j) zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo.

k) ma 3 dni bez usprawiedliwienia

l) sporadycznie nie nosi obuwia zmiennego

ł) wygląd zewnętrzny nie budzi zastrzeżeń

8) Ocena dobra jest oceną wyjściową.

9) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej,

b) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia,

c) nie zawsze zachowuje się odpowiednio,

d) nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie,

e) przejawia niewłaściwą kulturę językowa (czasami przeklina),

f) nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się,

g) nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia.

10) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej,

b) zachowuje się nieodpowiednio (często),

c) przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania,

d) arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów,

e) nie okazuje szacunku symbolom szkoły,

f) nie dba o mienie szkoły i innych osób,

g) nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych (zachowuje się niebezpiecznie),

h) przejawia agresję słowną i fizyczną,

i) prowokuje sytuacje konfliktowe.

11) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie,

b) poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych,

c) notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki,

d) używa narkotyków, pije alkohol, pali papierosy,

e) samowolnie opuszcza teren szkoły (wagary),

f) dopuszcza się kradzieży,

g) jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli.

26. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną
roczną ocenę kwalifikacyjną zachowania.  Uczeń,  któremu w danej  szkole po raz trzeci  z rzędu
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ustalono  naganną  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania,  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy
programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najniższej w danym typie szkoły nie kończy jej.

27.  Ocena  zachowania  ustalana  jest  przez  wychowawcę  klasy  po  konsultacjach  z  innymi
nauczycielami, pracownikami szkoły oraz uczniami. Ustalona ocena jest oceną ostateczną.

28. 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  przekraczających połowę czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w
szkolnym planie nauczania.

2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.

3) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na
prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin klasyfikacyjny.

4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów
indywidualny  tok  lub  program  nauki  oraz  uczeń  spełniający  obowiązek  szkolny  lub
obowiązek nauki poza szkołą.

5) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu
z  plastyki,  muzyki,  techniki,  informatyki,  technologii  informacyjnej  i wychowania
fizycznego, który ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.

6) Prośbę o wyznaczenie egzaminu składa się na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż na
tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym semestrze (roku szkolnym).

7) Termin przeprowadzenia egzaminu nie  może być późniejszy niż  przedostatni  dzień zajęć
dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym). Termin ten powinien być uzgodniony
z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

8) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

29. W skład komisji wchodzą:

1) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

2)  Nauczyciel  prowadzący  takie  same lub  pokrewne  zajęcia  edukacyjne  –  jako  członek
komisji.

3) Przewodniczący komisji  ustala  z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w czasie jednego dnia.

4)  W czasie  egzaminu klasyfikacyjnego mogą być  obecni  –  w charakterze  obserwatorów –
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

5)  Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający:  -
nazwę  zajęć  edukacyjnych,  z  których  był  przeprowadzony  egzamin,
imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 54 , a w przypadku egzaminu

            klasyfikacyjnego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

           poza   szkołą – skład komisji; termin egzaminu klasyfikacyjnego; imię i nazwisko

           ucznia, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz

           uzyskane oceny.
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6) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o jego ustnych 
odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

7) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8) Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena
klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu
poprawkowego.

30. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz
rocznej oceny zachowania

1)  Na  miesiąc  przed  rocznym  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady  pedagogicznej  nauczyciele
przedmiotu zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców            o przewidywanej ocenie
niedostatecznej.

2)  Na  tydzień  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady  pedagogicznej  nauczyciele
poszczególnych  przedmiotów  informują  uczniów  o  przewidywanych  dla  nich  ocenach,  a
wychowawcy klasy o ocenie zachowania.

3) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 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 prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni
od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4) W przypadku stwierdzenia,  że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję która:

a)  w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i
ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

5) Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).

6) W skład komisji wchodzą:

a) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 dyrektor szkoły – przewodniczący,

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących
takie same zajęcia edukacyjne.

b) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

 dyrektor szkoły – przewodniczący

 wychowawca klasy,
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 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 przedstawiciel rady rodziców.

7) Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 roboczych dni od
dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

8) Nauczyciel, może być zwolniony z pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie
uzasadnionych  przypadkach.  W takim przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  innego  nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w
innej szkole następuje w porozumieniu           z dyrektorem tej szkoły.

9) 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  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

10) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

11) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

12) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

13) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14) Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

15) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16)  Przepisy  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć
edukacyjnych  uzyskanej  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego,  z  tym,  że  termin  do  zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 5 dni  od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

31. Egzamin poprawkowy

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

2) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, zajęć komputerowych, techniki oraz wychowania fizycznego,  z których egzamin powinien
mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
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3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły, w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  W skład komisji
wchodzą:

5)  dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako
przewodniczący komisji,

6) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

7) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

8) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt.2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

9)  W takim przypadku dyrektor  szkoły  powołuje  jako osobę egzaminującą  innego  nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w
innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a) skład komisji,

b) termin egzaminu poprawkowego,

c) pytania egzaminacyjne,

d) 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 ucznia.

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.

13) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

14) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły,  rada pedagogiczna może jeden raz w
ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu  poprawkowego  z  jednych  zajęć  edukacyjnych,  pod  warunkiem,  że  te  obowiązkowe
zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo
wyższej.

32. Promowanie uczniów

1)  Uczeń  klasy  I  –III  szkoły  podstawowej  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo
wyższej. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klas I-III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii
rodziców (prawnych opiekunów ) ucznia.

2) Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy
lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów)
rada pedagogiczna może postanowić  o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej
do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3)  Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy
programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  programie  nauczania  uzyskał  roczne  oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
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4) Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje
się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, (uczeń
otrzymuje ocenę opisową w każdym etapie edukacyjnym).

5)  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,  uczeń nie  otrzymuje promocji  do klasy
programowo  wyższej  i  powtarza  klasę,  jeżeli  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania otrzymał oceny niedostateczne.

6) Uczeń kończy szkołę podstawową:

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo
wyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których
realizacja  zakończyła  się  w klasach programowo niższych uzyskał  oceny klasyfikacyjne
wyższe od oceny niedostatecznej,

b) jeżeli przystąpił do sprawdzianu.

7) Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co  najmniej  4,75  oraz  co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Do średniej ocen ucznia wlicza się ocenę z religii
lub etyki.

§ 16
Ocenianie postępów w nauce podczas nauczania zdalnego

1. Podczas nauczania zdalnego Uczniowie mogą być oceniani za swoją pracę.  Jeśli Uczeń nie ma
możliwości  przesłania  efektów swojej  pracy,  może dostarczyć  materiały  podlegające  ocenie  do
sekretariatu szkoły lub przekazać nauczycielowi po powrocie do tradycyjnego trybu nauczania.

2. Ocenianie   uczniów   polegać   będzie   na   podsumowaniu   pracy   ucznia   w   okresie
poprzedzającym  zawieszenie  lekcji  stacjonarnych,  a  także  ocenianie  w  czasie  nauczania  na
odległość oraz po powrocie do nauczania stacjonarnego.

3. Podstawowe  formy  monitorowania  pracy  ucznia  w  tym  okresie  przewidują  potwierdzenie
wykonania  zadanej  pracy  poprzez  odesłanie  nauczycielowi  odpowiedzi  do  zadań,  zdjęcia  tych
odpowiedzi lub innego pliku zawierającego rozwiązanie zadania lub wykonane inne formy pracy
(np. prace plastyczne), testy online, plakaty, odpowiedzi ustne przez platformę Office 365 lub inne
komunikatory i platformy wybrane przez nauczyciela.

4. Za  nieprzedłożenie  zadania  w  wyznaczonym  terminie  nauczyciel  ma  prawo  wystawić  w
dzienniku uczniowi nieprzygotowanie lub ocenę niedostateczną.

5. W  przypadku  chwilowych  problemów  technicznych  lub  organizacyjnych  rodzic/opiekun
prawny powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym
terminie. W takiej sytuacji termin wykonania zadania może zostać wydłużony po uzgodnieniu z
nauczycielem.

6. W   pracy   z   uczniami   o   różnych   potrzebach   edukacyjnych   uwzględnia   się
dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia zawarte w zaleceniach opinii lub orzeczenia wydanego
przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

7. Wagę ocen z danego przedmiotu ustala nauczyciel
4



8. Wszystkie informacje uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz
uwagi  dotyczące  ich  funkcjonowania  w  okresie  zdalnego  nauczania  nauczyciel  odnotowuje  w
dzienniku Librus  w formie wiadomości  zwrotnej  przekazywanej  bezpośrednio do ucznia i  jego
rodziców.

9. Wymagania  na  poszczególne  oceny  pozostają  zgodne  z  zapisami  w  Wewnątrzszkolnych
Zasadach Oceniania.

10. Nauczyciel w okresie zdalnego nauczania ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę jego
zaangażowanie  w  wypełnianie  obowiązków  lekcyjnych,  terminowe  odsyłanie  zadań  oraz
systematyczną pracę. Informacja ta stanowi element składowy oceny semestralnej/końcoworocznej
z zachowania.

Rozdział 5

§ 17
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:

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.

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.

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. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:

1) udzielenie pomocy w nauce,

2) organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu,

3)  współdziałanie  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  ucznia,  pedagogiem  szkolnym,
wychowawcą klasy,

4) kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny,

5) rozwijanie zainteresowań uczniów.

11.Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do:

1) stworzenia rocznego planu pracy świetlicy,

2) prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i obecności uczniów,

3) stworzenia programu profilaktyki,

4) stworzenia regulaminu świetlicy,
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5) opracowanie deklaracji zgłoszeń do świetlicy.

§ 18
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,

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,
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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,

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 między biblioteczne zbiorów specjalnych.

6. Wypożyczone książki należy zwrócić w terminie 14 dni. Możliwe jest przedłużenie korzystania z
konkretnej książki.

7. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należą:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych

3) popularyzowanie nowości bibliotecznych

4)  rozmowy z czytelnikami o książkach

5) poradnictwo o wyborach czytelniczych

6) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy
indywidualnej i zajęć grupowych czyli lekcji czytelniczych

7) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów

8) gromadzenie zbiorów – zgodnie z profilami programowymi i potrzebami szkoły

9) ewidencja zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami

10) konserwacja zbiorów

11) informowanie wychowawców o postępach czytelniczych uczniów,

8. Organizacja udostępniania zbiorów:

1) wypożyczanie zbiorów w godzinach umożliwiających dogodne korzystanie           z
księgozbioru wszystkim klasom, nauczycielom i rodzicom,

2)  udostępnianie  korzystania  ze  zbiorów  indywidualnym  czytelnikom  w bibliotece   w
kąciku czytelniczym.
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§ 19
Pomieszczenia i urządzenia sportowe

1. Do realizacji zadań i celów statutowych szkoła wykorzystuje pomieszczenia i urządzenia sportowe:

1) sale lekcyjne, pracownie,

2) salę gimnastyczną z zapleczem, boisko szkolne, plac zabaw

3) pomieszczenia biblioteki, świetlicy,

4) gabinet pielęgniarki szkolnej,

5) szatnię,

6) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

7) pomieszczenie do archiwizacji dokumentów szkoły.

2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń i urządzeń szkolnych jest w 
pierwszym rzędzie dyrektor szkoły.

§ 20

1. Szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i  opieki w  danym  roku  szkolnym
określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30
kwietnia każdego roku, na podstawie zaopiniowanego przez radę pedagogiczną       i radę
rodziców projektu planu finansowego szkoły i organizacji pracy szkoły.

2. Arkusz  organizacyjny  szkoły  opiniuje  rada  pedagogiczna,  a  następnie  zatwierdza  organ
prowadzący szkołę.

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności

1) liczbę dzieci objętych obowiązkiem szkolnym zamieszkałych w obwodzie szkoły,

2) liczbę dzieci dochodzących, dojeżdżających, realizujących obowiązek szkolny       w innych
placówkach oraz liczbę dzieci z innych szkół realizujących obowiązek szkolny w tej szkole,

3)  liczbę  pracowników  szkoły  łącznie  i  oddziałów  przedszkolnych  z  liczbą  stanowisk
kierowniczych,

4) ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć edukacyjnych,

5)  liczbę  godzin  zajęć  dodatkowych,  w  tym kół  zainteresowań  i  innych  zajęć  pozalekcyjnych
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4.  Na podstawie  zatwierdzonego arkusza  organizacji  szkoły,  dyrektor  szkoły  ustala  organizację
stałych, obowiązkowych, i dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym tygodniowy rozkład zajęć z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 21
Sposób wykonywania zadań szkoły

1.  Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  wynikające  z  przepisów prawa  oraz  uwzględniające  szkolny
zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
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1)  szkolny  zestaw  programów  nauczania,  który  obejmuje  całą  działalność  szkoły  z  punktu
widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

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.

3.  Nauczyciele  i  inni  pracownicy  szkoły  mają  obowiązek  realizować  program  wychowawczo-
profilaktyczny  szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z
wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

4. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

5.  Szkoła  realizuje  projekty  edukacyjne  w  oparciu  o  zewnętrzne  źródła  finansowania  w  celu
wzbogacenia oferty edukacyjnej.

1)  Sposób  wykonywania  zadań  szkoły,  a  także  z  wydanych  na  jej  podstawie  aktów  
wykonawczych, w szczególności w zakresie:

2)  podtrzymywania  poczucia  tożsamości  narodowej,  realizacji  programu  wychowania
patriotycznego na zajęciach edukacyjnych, uroczystościach szkolnych                    i wycieczkach,

3) doskonalenia kultury języka polskiego,

4)  stwarzania  optymalnych  warunków  do  nauki  religii  w  szkole  przy  poszanowaniu  wolności
sumienia rodziców i uczniów innych niż katolickie wyznań czy światopoglądów.

6. 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,
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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,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

7. Szkoła realizuje cele i zadania  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,

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,
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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  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  ,  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy
Społecznej w  Myszkowie i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

9. 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
dla oddziałów przedszkolnych, 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 obiadowego w stołówce szkolnej,

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w
stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
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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) inny pracownik 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,

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.

10. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem
poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej):

1) Szkoła zgłasza  Policji  autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed
wyjazdem na wycieczkę.

2)  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.

§ 22

1.  Szkoła  wykonuje  zadania  opiekuńcze  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP  
w  szczególności  poprzez  otaczanie  opieką  ucznia  przebywającego  w  szkole  na  zajęciach
obowiązkowych,  dodatkowych,  kulturalno  –  rozrywkowych,  przerwach  międzylekcyjnych,  od
momentu jego przyjścia do szkoły do momentu jego wyjścia ze szkoły.

2. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają:

1) w czasie zajęć edukacyjnych prowadzący zajęcia,

2) w czasie przerw pełniący dyżur nauczyciele.

3.  Zapewnienie  opieki  uczniom  podczas  zajęć  poza  terenem  szkoły  oraz  przebywającym  na
wycieczkach, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Na udział uczniów wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów oraz karta
wycieczki zatwierdzona przez dyrektora szkoły.

5. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia ucznia może on być zwolniony ze szkoły tylko po
uprzednim powiadomieniu o tym fakcie  rodziców dziecka lub odprowadzony przez pracownika
szkoły.

6.  W przypadku  braku  informacji  dotyczącej  nieobecności  ucznia  w  szkole,  50%  w  miesiącu
nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach szkolnych, nauczyciel zobowiązany jest skontaktować
się w tej sprawie z rodzicami ucznia oraz dyrektorem.

7.  Opuszczenie  miejsca  pracy  przez  nauczyciela  (wyjście  w  trakcie  zajęć)  jest  możliwe  pod
warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie inny pracownik szkoły.

8.  W szczególnie  uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela)  dopuszczalne  jest  łączenie
grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.
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9. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz
dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.

10. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej
opieki.

§ 23
Zespoły samokształceniowe oraz zespoły problemowo-zadaniowe

1. W  szkole  utworzone  są  zespoły  nauczycielskie  takie  jak:  zespół  samokształceniowy  
nauczycieli  I-III,  zespół  samokształceniowy  nauczycieli  klas  IV-VI,  do  których  należą  
następujące zadania:

1)  uzgadnianie  sposobów  realizacji  programów  nauczania,  wspólne  opracowywanie  wymagań
edukacyjnych uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

2)  wybór  programów  nauczania  dla  danych  zajęć  edukacyjnych  i  przedstawienie  go  do
zatwierdzenia radzie pedagogicznej jako szkolnego zestawu programów nauczania,

3)  doskonalenie  umiejętności  dydaktycznych  i  podnoszenie  poziomu  wiedzy  merytorycznej
nauczycieli, dzielenie się nowościami edukacyjnymi,

4) podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania uczniów wzorowych oraz stosowanie środków
wychowawczych wobec uczniów łamiących regulamin szkoły,

5) rozwiązywanie problemów dydaktycznych,

6) organizowanie pomocy dla początkujących nauczycieli,

7) organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

8) wspieranie ucznia uzdolnionego,

9) współdziałanie w wyposażaniu podległych pracowni.

2. W szkole powołuje się następujące zespoły problemowo-zadaniowe:

 1) zespół do spraw tworzenia i ewaluacji Programu Wychowawczego Szkoły,

 2) zespół do spraw tworzenia i ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki,

 3) zespół do spraw tworzenia  rocznego Planu Rozwoju Szkoły, Planu Pracy Szkoły,

 4) zespół zadaniowy do spraw ewaluacji wewnętrznej.

3. Do głównych zadań zespołu do spraw tworzenia i ewaluacji Programu Wychowawczego  
Szkoły należą:

1) opracowanie projektu Programu Wychowawczego Szkoły,

2) monitorowanie realizacji Programu Wychowawczego Szkoły,

3) opracowanie rocznych planów działań wychowawczych, skorelowanych ze szkolnym  
programem wychowawczym.

4. Do  głównych  zadań  zespołu  do  spraw  tworzenia  i  ewaluacji  Szkolnego  Programu  
Profilaktyki należą:

1) opracowanie projektu Szkolnego Programu Profilaktyki,

2) monitorowanie realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki,
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3) dokonywanie ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki,

4)  analizowanie  i  przedstawianie  radzie  pedagogicznej  wniosków  z  analizy  efektów  
realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki.

§ 24
Organizacja zajęć dodatkowych

1.  W  szkole  prowadzone  są  zajęcia  dodatkowe  dla  uczniów  z  uwzględnieniem  ich  potrzeb
rozwojowych oraz zainteresowań

1) zajęcia rewalidacyjne;

2) koła zainteresowań;

3) zajęcia w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej;

2.  Zajęcia pozalekcyjne mają na celu pogłębienie wiedzy i  umiejętności uczniów w wybranych
dziedzinach,  rozwój ich zainteresowań i  uzdolnień,  wdrożenie do racjonalnego spędzania czasu
wolnego.

3.  Zajęcia organizowane są na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
wniosku nauczyciela  oraz pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

4 Dziennik zajęć pozalekcyjnych stanowią podstawową dokumentację tych zajęć oraz informację o
ich uczestnikach (o postępach w nauce, frekwencji, zachowaniu, itp.).

 5.  Uczniowi,  który  uczęszczał  na  religię  albo  etykę  do  średniej  ocen  wlicza  się  także  oceny
uzyskane z tych zajęć.

6  W szkole  organizuje  się  w ramach planu zajęć  szkolnych naukę religii  i  etyki  na  życzenie
rodziców (opiekunów prawnych)..

7. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem
dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

8. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły,
otrzymują ocenę z religii ( etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają,
na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.

9.  Uczeń  niepełnoletni  nie  bierze  udziału  w  zajęciach  WDŻ  jeżeli  jego  rodzice  (prawni
opiekunowie)  zgłoszą  dyrektorowi  szkoły  w  formie  pisemnej  rezygnację  z  udziału  ucznia   w
zajęciach.

10. Zajęcia WDŻ nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo
wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 25
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. Celem  pomocy  psychologiczno-pedagogiczna  jest  rozpoznawanie  możliwości
psychofizycznych  oraz  rozpoznawanie  i  zaspakajanie  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych
uczniów, wynikających z:

1) wybitnych uzdolnień;
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2) niepełnosprawności;

3) niedostosowania społecznego;

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5) specyficznych trudności w uczeniu się;

6) zaburzeń komunikacji językowej;

7) choroby przewlekłej;

8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) zaniedbań środowiskowych;

11) trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska edukacyjnego;

12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi.

2. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i
nauczycielom.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu      i
zaspakajaniu  jego  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega
na  wspieraniu  rodziców  oraz  nauczycieli  w  rozwiązywaniu  problemów  wychowawczych  i
dydaktycznych i rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Organizacja pomocy psychologiczno– pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

7.  Pomocy  psychologiczno–  pedagogicznej  udzielają  uczniom  nauczyciele,  nauczyciele
wychowawcy oraz specjaliści.

8. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1) rodzicami uczniów,

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi szkołami i placówkami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny       i
dzieci.

9. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia,

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

10. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć dydaktyczno-wrównawczych,
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3)  zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych,
socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

4) porad i konsultacji.

5) Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów                        i
nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

11. Liczba  uczniów  zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych  wynosi  do  8  uczniów,  
korekcyjno  –  kompensacyjnych  do  5  uczniów,  zajęć  logopedycznych  do  4  uczniów,  
zajęć socjoterapeutycznych do 10 uczniów, integracji sensorycznej 2 uczniów.

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

1)  Posiadającym  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  –  na  podstawie  tego
orzeczenia.

2) Posiadającym opinię Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej;

3)  Posiadającym  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  -  na  podstawie  tego
orzeczenia;

4)  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,  o  którym  mowa  w
przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w
publicznych  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach  koniecznym  jest  zorganizowanie  formy
pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.

13. Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej

1) Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która
polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi,
analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory
ucznia,  opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji  nauczyciele wstępnie definiują
trudności / zdolności lub zaburzenia.

2) 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 i informuje o tym wychowawcę klasy.

3)  Wychowawca  klasy  przekazuje  tę  informację  pozostałym  nauczycielom  pracującym  z
uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.

4) Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną ich dziecka.

5)  W przypadku,  gdy wychowawca uzna,  że  należy  uczniowi  zorganizować szkolną  formę
pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  (zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze,  zajęcia
rozwijające  uzdolnienia,  inne  specjalistyczne  formy  pomocy),  wychowawca  zasięga  opinii
uczącego tego przedmiotu nauczyciela.

6)  Wymiar  godzin  poszczególnych  form  udzielania  uczniom  pomocy  psychologiczno
pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym
roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
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7) Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu
dziecku.

8) Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody
rodzica.

9)  Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  prowadzi  się  w  grupach  międzyoddziałowych  i
oddziałowych.

10)  Dyrektor  Szkoły  wskazuje  nauczyciela  do  prowadzenia  zajęć  dydaktyczno-
wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.

11) Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację
w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych.

12)  Zajęcia  specjalistyczne  i  korekcyjno-kompensacyjne  prowadzą  nauczyciele  i  specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

14.  Do  zadań  i  obowiązków  każdego  nauczyciela  w  zakresie  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej należy:

1)  rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji 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) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

5) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;

6)  indywidualizowanie  pracy  z  uczniem  na  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęciach
edukacyjnych,  odpowiednio  do  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych ucznia oraz wskazówek zawartych w opinii z PPP;

7)  współdziałanie  z  innymi  nauczycielami  uczącymi  w  klasie  w  celu  zintegrowania  i
ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów
ucznia;

8) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów
ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

9) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy.

§ 26
Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

1. Planowanie  i  koordynowanie  udzielania  dziecku  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej
należy  do wychowawców,  zespołu  składającego  się  z  nauczycieli  i  specjalistów prowadzących
zajęcia z dzieckiem.

2. Zespół, o którym mowa w ustępie 1. powołuje dyrektor.
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3. Zespół  tworzony  jest  dla  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego,  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego  obowiązku  rocznego  przygotowania
przedszkolnego,  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia.

4. Pracą  zespołu  koordynuje  osoba  wyznaczona  przez  dyrektora.  Jedna  osoba  może
koordynować pracę kilku zespołów.

Rozdział 6

§ 27
Zadania nauczycieli

1. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

    1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w  czasie     
zajęć szkolnych i pozaszkolnych;

     2) systematyczne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych, podczas imprez,   

     uroczystości, wycieczek;

3) przeciwdziałanie paleniu  tytoniu i narkomanii;

4) przeciwdziałanie piciu alkoholu i negatywnym wpływom środowiska;

5) organizowanie samopomocy koleżeńskiej;

6) organizowanie konsultacji indywidualnych;

7) poznawanie środowiska rodzinnego ucznia;

8) pomoc uczniowi  w rozwiązywaniu problemów życiowych z odpowiednimi

    instytucjami i organizacjami;

   9)  prowadzenie  zajęć  dydaktycznych  zgodnie  z  obowiązującym  programem  nauczania  i  
metodyką przedmiotu;

10) dbałość o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne ;

 11)  rozwijanie  zdolności  i  zainteresowań  uczniów  na  podstawie  znanych  im  wcześniej
kryteriów oceny;

12) organizowanie pomocy dla uczniów mających trudności w nauce indywidualnej,  

       dostosowanej do potrzeb ucznia;

13) poszerzanie wiedzy merytorycznej i ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez

       samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach kształcenia  

       i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 14) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

 15) zapewnienie pomocy uczniom biorącym udział w konkursach i olimpiadach

16)  rzetelnie  realizowanie  zadań  związanych  z  powierzonym  mu  stanowiskiem  oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną,  wychowawczą i  opiekuńczą,  w tym zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę;

17) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
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18) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;

19)  kształcenie  i  wychowywanie  młodzieży  w  umiłowaniu  Ojczyzny,  w  poszanowaniu
Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  atmosferze  wolności  sumienia  i  szacunku  dla
każdego człowieka;

20) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i  obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.";

21) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej dwa razy w roku.

22)  realizacja  zajęć  opiekuńczych  i  wychowawczych  z  uwzględnieniem  potrzeb
 i zainteresowań uczniów.

 2.  Nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej.

3. Nauczyciel zobowiązany jest do dostępności w szkole w celu udzielania uczniom i ich rodzicom 
konsultacji wg potrzeb.

1)  Nauczyciele udzielają konsultacji w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych.
2) Udział uczniów i ich rodziców w konsultacjach jest dobrowolny,
3) Konsultacje mogą być grupowe i indywidualne.
4) Szczegółowy harmonogram i zakres konsultacji dla uczniów / wychowanków i ich 
rodziców jest ustalany w każdym roku szkolnym i podawany do wiadomości nauczycieli, 
uczniów i ich rodziców.
5) Konsultacje indywidualne wymagają wcześniejszego zadeklarowania nauczycielowi 
zamiaru obecności.

4.   Nauczyciele  podlegają  odpowiedzialności  dyscyplinarnej  za  uchybienia  godności  zawodu
nauczyciela lub obowiązkom,

5. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.

§ 28
Zadania wychowawcy

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1)  tworzenie  warunków  wspomagających  rozwój  ucznia,  jego  proces  uczenia  się  oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

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:

- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

- 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
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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 wychowawczo-
profilaktyczny szkoły,

2)  zapoznawanie  rodziców  uczniów  z  programem  wychowawczo-profilaktycznym  szkoły,
planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

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, osiedla,

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,
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osiągnięciach,  sukcesach,  trudnościach  w  nauce,  niepowodzeniach  szkolnych,  problemach
wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami
dyrektora szkoły,

19)  opracowanie  i  wdrażanie  oraz  przeprowadzanie  ewaluacji  –  we  współpracy  z  zespołem
wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i
tematyki  godzin  wychowawczych  dla  danego  oddziału,  harmonogramu  imprez  klasowych  i
szkolnych,

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów,

4. Wychowawca  ma  prawo  do  uzyskania  wsparcia,  pomocy  merytorycznej,  metodycznej  i
psychologiczno-pedagogicznej  w podejmowanych działaniach  edukacyjnych  od dyrekcji  szkoły,
pedagoga  szkolnego,  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  zespołów  wychowawczych,
doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.

5. 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.

6. Dyrektor podejmuje decyzję od złożenia wniosku w tej sprawie.  Zmiana wychowawcy klasy
następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

7. Sprawy  sporne  dotyczące  uczniów  w  klasie  rozstrzyga  wychowawca  klasy  z  udziałem
samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.

8. Sprawy  nierozstrzygnięte  przez  wychowawcę  klasy  kierowane  są  do  dyrektora  szkoły,
którego decyzja jest ostateczna.

Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę, które nie może być
wniesione po upływie 14 dni od daty orzeczenia.

9. Zadania  wychowawca  wykonuje  poprzez  współpracowanie  z  nauczycielami,  poradnią,
rodzicami.

10. Wychowawca:

1) informuje rodziców ucznia o założeniach na dany rok szkolny i postępach w nauce ucznia,

2)  w  przypadku  trudności  z  uczniem  utrzymuje  stały  kontakt  telefoniczny  z  rodzicami  celem
rozwiązania  istniejących  problemów  w  zachowaniu  ucznia,  określenia  konieczności  podjęcia
działań, ustalenia formy pomocy w nauce,

3) wskazuje na zasadność rozwijania umiejętności ucznia,

4) udziela pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi.

11. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności:

1) prowadzi dziennik lekcyjny,

2) prowadzi arkusze ocen,

3) wypisuje świadectwa,

4) wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły.
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§ 29
Zadania pedagoga specjalnego

1. Do zadań pedagoga specjalnego należą:
1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 
specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

a) rekomendowanie dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w 
zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, 
szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
b) prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 
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 przedszkola, szkoły i placówki,
c) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
d) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne ucznia;

2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 
edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 
funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
b) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
c) dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
d) dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 
nauczycielom;
5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami ( m.in. poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi 
przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, 
pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny);
6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie wymienionych wyżej zadań.
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§ 30
Zadania pedagoga i psychologa szkolnego

1. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należą:
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 
przedszkola i  szkoły.
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu i szkole w celu rozwiązywania 
problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 
uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola i szkoły
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 
młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i 
pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

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 przedszkola i szkoły
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 31 
Zadania logopedy

1. Do zadań logopedy należą:
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:
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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 przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 32
Zadania doradcy zawodowego

1. Do zadań doradcy zawodowego należą:
1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w 
planowaniu kariery zawodowej.
2) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
uczniom.
Wskazywanie osobom zainteresowanym ( młodzieży, rodzicom, nauczycielom), źródeł 
dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i 
światowym na temat:

a) rynku pracy,
b) trendów rozwojowych w świcie zawodów,
c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach 
świata, pracy,
d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu 
codziennym i zawodowym,
e) alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i 
niedostosowaniem społecznym.

4) Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
5) Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 
rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
przygotowujących do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej.
6) Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: psychologów w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, doradców urzędu pracy, lekarzy, pedagoga.
7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 33
Prawa nauczyciela

1. Nauczyciel ma prawo do:

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci,

2) wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób,

3) jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy,

4) rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

5) wynagrodzenia za swoją pracę,
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6) urlopu wypoczynkowego,

7) dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach.

§ 34
Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego

1. Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego:

1) Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

2) Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania. Dąży
do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie
ich własnej inicjatywy.

3) Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego
siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej.

4)  Planuje  i  prowadzi  pracę  dydaktyczno-wychowawczą  w  oparciu  o  wybrany  program
wychowania w przedszkolu- odpowiada za jego jakość.

5) W pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz
z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

6)  Nauczyciel  prowadzi  dokumentację  swojej  pracy  oraz  obserwacje  pedagogiczne  służące
poznawaniu swoich wychowanków.

7) Planuje pracę w systemie tygodniowym.

8)  Nauczyciel  ma  prawo  korzystać  w  swojej  pracy  merytorycznej  i  metodycznej  z  pomocy
dyrektora i rady pedagogicznej.

9)  Zgodnie  z  zasadą  indywidualizacji  i  podmiotowego podejścia  do  dziecka,  nauczyciel  otacza
indywidualną  opieką  każdego  z  wychowanków  i  dostosowuje  metody  i  formy  pracy  do  jego
możliwości

10)  Nauczyciel  współpracuje  z  rodzicami  w  celu  ujednolicenia  oddziaływań  wychowawczo-
edukacyjnych.

11) Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami zgodnie z harmonogramem
zebrań z rodzicami.

12)  Obecność  na  zebraniach  ogólnych  i  spotkaniach  indywidualnych  rodzice  potwierdzają
własnoręcznym podpisem w „Zeszycie spotkań z rodzicami”.

13)  Nauczyciel  na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania      i
statutem szkoły.

14) Nauczyciel ma stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę pedagogiczną,
rozwijać  i  doskonalić  swój  warsztat  pracy,  uczestniczyć  w  różnych  formach  doskonalenia
zawodowego.
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§ 35
Pracownicy niepedagogiczni

1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych.

2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

3. Zadania pracownika niepedagogicznego:

1) przestrzeganie przydzielonego mu zakresu obowiązków,

2) przeciwdziałanie mobbingowi w szkole,

3) dbanie o bezpieczeństwo uczniów,

4) dbanie o czystość i porządek w miejscu pracy,

5) sumienne i staranne wykonywanie powierzonych obowiązków,

6) dbanie o mienie szkoły.

§ 36
Koordynator do spraw bezpieczeństwa

1. Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa może być:

1) nauczyciel,

2) inny pracownik szkoły, który posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w
szkole i przedszkolach oraz chęć podnoszenia w tym zakresie swojej wiedzy.

2. Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy:

1) szerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

2)  analiza  stanu  bezpieczeństwa  w  szkole  i  sporządzanie  w  tym  zakresie  raportu
z wnioskami oraz zaleceniami i przedstawianie go radzie pedagogicznej dwa razy w roku
lub częściej, o ile zachodzi potrzeba,

3)  opracowanie  procedur  bezpieczeństwa w szkole w stanach zagrożenia  i  dbanie  o ich
przestrzeganie,

4) prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora.

§ 37
Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie

1. Postanowienia ogólne

1) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie prowadzi rekrutację dzieci w oparciu
o zasadę powszechnej dostępności.

2) Liczba miejsc dla dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana
Brzechwy w Myszkowie wynosi 25 dzieci.
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3) Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy, lecz liczba ta nie może być większa
niż 25 dzieci.

4) Liczba oddziałów określona w projekcie organizacyjnym jest liczbą maksymalną

i  w  przypadku  zgłoszenia  do  oddziału  przedszkolnego  mniejszej  liczby  dzieci  ulega  
odpowiedniemu zmniejszeniu.

2. Zasady rekrutacji

1) Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego na kolejny rok szkolny ogłasza dyrektor w formie
pisemnego ogłoszenia dla rodziców/prawnych opiekunów, podając termin pobierania i składania
przez rodziców/ prawnych opiekunów „ Kart zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”.

2) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie podaję również informację
– ustną o miejscu udostępniania zainteresowanym niniejszych zasad.

3) Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie
przyjmowane są dzieci w wieku:

a) 6 latki – nie rozpoczynające jeszcze nauki w szkole

b) 5 latki - z mocy prawa ( nie podlegają rekrutacji)

c) 4 latki

d) 3 latki

e) 2,5 latki w szczególnie uzasadnionych przypadkach

4)  W  przypadku  dzieci  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8
lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

5) Dziecko przed pójściem do szkoły jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

6) Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im.
Jana Brzechwy w Myszkowie odbywa się raz w roku:

a) rodzice składają „Kartę zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”

b) przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Brzechwy
w Myszkowie decyduje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły,  w oparciu o
liczbę miejsc organizacyjnych. Komisja przyjmuje dzieci do oddziału przedszkolnego zgodnie z
zapisami w Statucie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie.

7) Listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego wywieszane będą na tablicy ogłoszeń.

8)  W  przypadku  zgłoszenia  większej  liczby  dzieci,  niż  limit  posiadanych  miejsc,
przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne według kryteriów.

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego

1)  od 1  lutego  wywieszenie  w oddziale  przedszkolnym informacji  dla  rodziców o naborze  do
oddziału przedszkolnego.

2) od 1 marca do ostatniego marca  – wydawanie i przyjmowanie „ Kart zgłoszenia dzieci do
oddziału przedszkolnego ”.
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3) od 1 kwietnia do 15 kwietnia – wstępna weryfikacja złożonych kart do oddziału przedszkolnego
dokonana przez dyrektorów ( weryfikacja kart, które jednocześnie są składane do kilku placówek,
przygotowanie zestawień).

4) od 16 kwietnia do 30 kwietnia  rozpatrywanie kart przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną
przez dyrektora szkoły.

5) do 30 maja –  wywieszenie na tablicy informacyjnej  oddziału przedszkolnego imiennej  listy
dzieci przyjętych i nieprzyjętych na dany rok szkolny.

6) składanie odwołań do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od wywieszenia listy.

7) udzielanie odpowiedzi przez dyrektora w ciągu 5 dni od dnia złożenia odwołania przez rodziców.

8)  od  15  czerwca przekazanie  informacji  rodzicom  informacji  o  placówkach  dysponujących
wolnymi miejscami.

9)  po ogłoszeniu  wyników naboru  rodzice  dziecka  są  zobowiązani  do zawarcia  „  Umowy
świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego na rok szkolny”  z dyrektorem w
terminie do 20 czerwca 2014r.

Nie podpisanie w/w umowy w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

4. Wymagane dokumenty
1) „Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego” wraz z oświadczeniami;

2) Inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb.

5. Skład Komisji Rekrutacyjnej

1) przewodniczący – osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły,

2) 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej,

3) przedstawiciel Rady Rodziców z grupy najstarszej nie objętej rekrutacją.

6. Dyrektor może dokonać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej.

7. Zadania Komisji Rekrutacyjnej

1) Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

2)  Jeżeli  liczba kart  zgłoszeń nie  przekracza liczby miejsc w oddziale  przedszkolnym,       o
przyjęciu dziecka decyduje dyrektor szkoły.

3)  Jeżeli  liczba  zgłoszeń przekracza  liczbę  miejsc,  o  przyjęciu  decyduje  Komisja  Rekrutacyjna
powołana przez dyrektora szkoły.

4) Termin prac Komisji ustala dyrektor.

8. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

1) Imienne wykazy zgłoszonych dzieci;

2) „Karty zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego”

3) Inne dokumenty złożone przez rodziców;

4) Arkusz organizacyjny szkoły ( liczba miejsc w przedszkolu).

9. Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy kart zgłoszeń na podstawie kryteriów przyjęć dzieci do
poddziału przedszkolnego zawartych w Statucie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Brzechwy w
Myszkowie w Myszkowie.

10. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:
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1) listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im.
Jana Brzechwy w Myszkowie (z zaznaczeniem rocznika);

2) listy dzieci nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego przy szkole Podstawowej nr 7 im.
Jana Brzechwy w Myszkowie.

11. Rodzice mają możliwość do 5 dni wpisanie dziecka nieprzyjętego na listę rezerwową która
znajduje się u dyrektora szkoły.

12. Dzieci z listy rezerwowej są przyjmowane przez dyrektora zgodnie z kryteriami określonymi
podczas rekrutacji.

13. Protokół podpisują Przewodniczący i Członkowie Komisji.

14. Protokoły stanowią dokumentację szkoły.

15. Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje przewodniczący komisji.

16. Kryteria rekrutacyjne na poziomie ustawowym

1) W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców Gminy Myszków.

2)  W  przypadku  większej  liczby  kandydatów  z  gminy  niż  liczba  dostępnych  miejsc,
przeprowadzone  zostanie  postępowanie  rekrutacyjne,  według  kryteriów:
a)  w  pierwszej  kolejności  przyjęte  zostaną  te  dzieci,  które  potrzebują  szczególnego  wsparcia
państwa:

- niepełnosprawne - 10 pkt.

- niepełnosprawnego rodzica lub rodziców - 10 pkt.

- z niepełnosprawnym rodzeństwem - 10 pkt.

- z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci) - 10 pkt.

- objętych pieczą zastępczą, - 10 pkt.

- rodziców samotnie wychowujących dzieci. - 10 pkt.

Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

b)   na pozostałe miejsca dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami

- dziecko, kontynuujące edukację w przedszkolu - 10 pkt.

- dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej – 9 pkt

- dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo - 8 pkt.

- dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do wybranego przedszkola 7 pkt.

- dziecko czteroletnie – 6 pkt.

3)  Kandydat  ubiegający  się  o  przyjęcie  do  oddziału  przedszkolnego  może  otrzymać        w
postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów w tym :

a) kryteriach podstawowych maksymalnie 60 punktów,

b) kryteriach dodatkowych 40 punktów.

4) Wysokość liczby punktów rekrutacyjnych decyduje o przyjęciu dziecka.

5)  Dzieci  niepełnosprawne  mogą  być  przyjęte  do  oddziału  przedszkolnego  po przedłożeniu
orzeczenia  poradni  psychologiczno  -  pedagogicznej,  określającego  ich  poziom  rozwoju
psychofizycznego i stan zdrowia, oraz decyzję komisji kwalifikacyjnej.

6) Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego są wywieszane do wiadomości
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rodziców.

7)  W przypadku nie  przyjęcia  dziecka  do  oddziału  przedszkolnego  komisja  ma obowiązek
podania przyczyny odmowy.

17. Zadania dyrektora

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:

a) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady
pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

b)  podejmowania  działań  umożliwiających  rozwiązywanie  sytuacji  konfliktowych
wewnątrz zespołu szkół,

c)  dbania  o  autorytet  rady  pedagogicznej,  ochrony  praw  i  godności  nauczycieli,
oddziaływania na postawę nauczycieli,  pobudzania ich do twórczej  pracy,  innowacji  i
podnoszenia kwalifikacji,

d) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3) Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

b)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli  zatrudnionych w
szkole,

c) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d)  realizacja  uchwał  rady  pedagogicznej,  podjętych  w  ramach  ich  kompetencji
stanowiących,

e)  dysponowanie  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły,  ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

f)  wykonywanie  zadań  związanych  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom  i
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

g) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

h) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

i)  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,

j)  występowanie  do  Kuratora  Oświaty  z  wnioskiem  o przeniesienie  ucznia  do  innej
szkoły,

k)  przedstawianie  radzie  pedagogicznej,  nie  rzadziej  niż  dwa  razy  w roku szkolnym,
ogólnych  wniosków  wynikających  ze  sprawowanego  nadzoru  pedagogicznego  oraz
informacji o działalności szkoły,

l)  wstrzymywanie  wykonania  uchwał  rady  pedagogicznej,  podjętych  w  ramach  jej
kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
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ł) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą
oraz określenie warunków jego spełniania,

m) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie
szkoły podstawowej,

n)  dopuszczanie  do  użytku  w szkole  zaproponowanych  przez  nauczycieli  programów
nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

o) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać
od początku następnego roku szkolnego,

p) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

q)  organizowanie  uczniowi,  który  posiada  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego
nauczania, takiego nauczania,

r) ustala dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

s) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i
nauczycielom,

t) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów
tygodniowego rozkładu zajęć,

u)  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:

a) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i
pracowników niebędących nauczycielami,

b)  decydowanie  w  sprawach  zatrudniania  i  zwalniania  nauczycieli  oraz  innych
pracowników szkoły,

c)  decydowanie  w  sprawach  przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

d) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

e) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających
status pracowników samorządowych,

f) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

g) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

h) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

i)  zapewnienie  pomocy  nauczycielom  w  realizacji  ich  zadań  oraz  doskonaleniu
zawodowym,

j)  zapewnienie,  w  miarę  możliwości,  odpowiednich  warunków  organizacyjnych  do
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

k) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę,

l) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
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ł)  zawieszenie  w  pełnieniu  obowiązków  nauczyciela,  przeciwko  któremu  wszczęto
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

m)  zawieszenie  w  pełnieniu  obowiązków  nauczyciela,  jeżeli  wszczęte  postępowanie
karne  lub  złożony  wniosek  o  wszczęcie  postępowania  dyscyplinarnego  dotyczy
naruszenia praw i dobra dziecka,

n)  współdziałanie  z  zakładowymi  organizacjami  związkowymi,  w zakresie  ustalonym
ustawą o związkach zawodowych,

o) 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.

18. Do zadań dyrektora należy także:

1) Wykonywanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Kwalifikacyjnej:

a) Zamieszczenie ogłoszenia o terminie rekrutacji.;

b) Udostępnienie zainteresowanym rodzicom/ prawnym opiekunom regulaminu rekrutacji;

c)  Wyjaśnienie  zainteresowanym  rodzicom/opiekunom  prawnym  zasad  określonych  w
rekrutacji;

d) Wydawanie i przyjmowanie samodzielnie lub przez wyznaczoną osobę „Kart zgłoszenia
dziecka  do  oddziału  przedszkolnego”  oraz  przyjmowanie  innych  dokumentów
dostarczonych przez rodziców / opiekunów prawnych;

e)  Sprawdzenie  wszystkich  dokumentów  pod  względem  rzeczowym  i  formalnym  ze
szczególnym zwróceniem uwagi na: dane dziecka / imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce
zameldowania  i  zamieszkania  dziecka/,  czas  pobytu  i  liczba  posiłków,  dane
rodziców/opiekunów prawnych ( imiona, nazwiska, adres, dane o zatrudnieniu);

                f) Przygotowanie na posiedzenie komisji – ewidencji „Kart zgłoszeń do oddziału
przedszkolnego”  z  podziałem  na  roczniki  oraz  na  związek  z  przedszkolem
( dzieci nowe uczęszczające do przedszkola).

2) Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej.

3) Wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie.

4) Przyjmowanie pisemnych odwołań rodziców/opiekunów prawnych od decyzji Komisji

Rekrutacyjnej w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji.

5) Rozpatrywanie odwołań i przekazywanie ostatecznej decyzji dyrektora w ciągu 7 dni od
dnia  złożenia  przez  rodziców/opiekunów  prawnych  odwołania  od  decyzji  Komisji
Kwalifikacyjnej.

19. Tryb odwoławczy

1) W terminie 7 dni od podania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia dziecka do 
oddziału przedszkolnego.
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2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. Uzasadnienie zawiera 
przyczynę odmowy przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko    w postępowaniu 
rekrutacyjnym.

3) Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4) Dyrektor w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania rozpatruje odwołanie.

5) W przypadku uzyskania niezadawalającej decyzji służy skarga do sądu 
administracyjnego.

20. Dodatkowy nabór do oddziału przedszkolnego

1) Jeżeli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła 
przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze
swojego terenu.

2) Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

3) Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego dany rok szkolny.

§ 38
Kryteria naboru uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7

im. Jana Brzechwy w Myszkowie

1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego .

2. O  przyjęciu  dziecka  do  szkoły  podstawowej  w  trakcie  roku  szkolnego,  w  tym  do  klasy
pierwszej, decyduje dyrektor szkoły z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych
w obwodzie szkoły, które przyjmowane są z urzędu.

3. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty (Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty  - tekst
jedno: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz 2572 ze zm; Ustawa z 6 grudnia 2013r.            o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  - Dz. U. z 2014r. Poz. 7; Wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013r. syg. Akt K 38/12 TK, Dz. U. z 2013r. poz 87)
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na
podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.
Dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu.

4. Rekrutacja polega na założeniu karty zapisu ucznia do klasy pierwszej, która jest do pobrania
w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.

5. Rekrutacja może być przeprowadzona drogą elektroniczną.

6. Do szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
Kandydaci spoza gminy zostaną przyjęci do szkoły, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego dana gmina posiada wolne miejsca w szkole. W postępowaniu rekrutacyjnym
są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

7. Niniejsze przepisy stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.

8. Rekrutacja odbywa się od 1 marca do 31 marca każdego roku.

9. Liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć 25 osób.
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10.    W  przypadku  przyjęcia  z  urzędu,  w  okresie  od  rozpoczęcia  do  zakończenia  zajęć
dydaktycznych do oddziału klasy I,  II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w
obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział,
jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w punkcie 9.

11.    Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad
liczbę określoną w punkcie 9 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego.

12.    Liczba uczniów w  oddziale  klas  I-III  szkoły  podstawowej  może  być  zwiększona
nie więcej niż o 2 uczniów.

13.  Jeżeli  liczba uczniów w  oddziale  klas  I-III  szkoły  podstawowej  zostanie  zwiększona,
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

14.    Oddział,  w  którym  liczbę uczniów zwiększono,  może  funkcjonować  ze  zwiększoną
liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

15.   Przepisy ust. 9 nie dotyczą oddziałów w szkołach podstawowych integracyjnych, oddziałów
integracyjnych w  szkołach  podstawowych  ogólnodostępnych,  oddziałów  w  szkołach
podstawowych  specjalnych  i oddziałów  specjalnych w  szkołach  podstawowych
ogólnodostępnych.

16. KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPOZA OBWODU.

1) Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone tylko w przypadku, gdy po przyjęciu
uczniów  zamieszkałych  w  obwodzie  szkoły  podstawowej  pozostaną  wolne  miejsca,  a
wnioski o przyjęcie do szkoły złożą rodzice uczniów/opiekunów prawnych zamieszkałych
poza  obwodem,  uczeń  może  być  przyjęty  do  klasy  pierwszej  jeśli  placówka  dysponuje
wolnymi miejscami.

2)  W pierwszym  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  brane  są  pod  uwagę  następujące
kryteria:

a) uczniowie, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły,

b) uczniowie, którzy mieszkają najbliżej placówki,

c) uczniowie, których rodzice/prawni opiekunowie pracują w obrębie placówki.

d) wielodzietność rodziny kandydata,

e) niepełnosprawność kandydata.

3)  W postępowaniu  rekrutacyjnym brane  są  pod  uwagę  kryteria  określone  przez  organ
prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i
jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Może być brane pod uwagę kryterium
dochodu  na  osobę  w  rodzinie  kandydata.  Spełnienie  tego  kryterium  jest  potwierdzone
oświadczeniem rodzica kandydata.

4) Inne przypadki niż wyżej wymienione, rozpatruje dyrektor szkoły w porozumieniu       z
organem prowadzącym, rodzicami/prawnymi opiekunami.

5) Do 15 kwietnia rodzice/prawni opiekunowie zostaną w formie pisemnej lub telefonicznej
poinformowani o wynikach rekrutacji.
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6)  Mając  na  uwadze  ruchy  migracyjne  mieszkańców  dyrektor  zastrzega  sobie  prawo
odmowy przyjęcia ucznia pomimo wolnych

§ 39
Rekrutacja uczniów do Szkoły Podstawowej nr 7

im. Jana Brzechwy w Myszkowie

1. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor, z wyjątkiem przyjęcia uczniów zamieszkałych
w obwodzie placówki, którzy przyjmowani są z urzędu.

1) Rekrutacja polega na złożeniu Karty zapisu ucznia do klasy pierwszej, która jest do pobrania w
sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły

2) Rekrutacja może być przeprowadzona drogą elektroniczną

3) Rekrutacja odbywa się od 1 marca do 24 marca każdego roku

2. Uczeń spoza obwodu może być przyjęty do klasy pierwszej jeśli placówka dysponuje wolnymi
miejscami.

1) w pierwszej kolejności przyjmowani są:

a) uczniowie , których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły

b) uczniowie, którzy  mieszkają najbliżej placówki

c) uczniowie , których rodzice ( prawni opiekunowie) pracują najbliżej  dane placówki

2) inne przypadki niż wyżej wymienione, rozpatruje dyrektor szkoły po rozmowie z rodzicami
( prawnymi opiekunami)

3)  do  dnia  15  kwietnia   rodzice  (  prawni  opiekunowie),  zostają  poinformowani  o  wynikach
rekrutacji.

4) mając na uwadze ruchy migracyjne mieszkańców, dyrektor zastrzega sobie prawo odmowy
przyjęcia ucznia pomimo wolnych miejsc.

3. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana
przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji.

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy

1) ustalenie  wyników postępowania rekrutacyjnego i  podanie do publicznej  wiadomości  listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

2) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

5. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów spoza rejonu niezakwalifikowanych do przyjęcia  do
szkoły powiadamiani są dodatkowo telefonicznie.
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6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w ust 4 , jest określony w formie
adnotacji  umieszczonej  na  tej  liście,  opatrzonej  podpisem  przewodniczącego  komisji
rekrutacyjnej.

7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, rodzic ( prawny opiekun) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej.

Uzasadnienie  sporządza  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  wystąpienia  przez  rodzica  (prawnego
opiekuna) z wnioskiem, o którym mowa powyżej.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji  rekrutacyjnej  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  uzasadnienia. Dyrektor  szkoły
rozpatruje  odwołanie  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  odwołania. Na  rozstrzygnięcie
dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

9.  Dane  osobowe  kandydatów  zgromadzone  w  celach  postępowania  rekrutacyjnego  oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w
którym uczeń uczęszcza do szkoły.

10. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych  zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym
wyrokiem.

11. W przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły, o przyjęciu decyduje dyrektor szkoły. Uczeń
przyjmowany jest na podstawie świadectwa klasy programowo niższej.

12.  Na podstawie sporządzonej przez Biuro Ewidencji  Ludności Urzędu Miasta  w Myszkowie
ewidencji  dzieci  sporządza  się  wykaz  dzieci  objętych  obowiązkiem  szkolnym  z  rocznym
wyprzedzeniem.

13. Ewidencję dzieci prowadzi się w „Księdze ewidencji”, uaktualniając ją w maju każdego roku.
Prowadzi ją Dyrektor Szkoły jako odpowiedzialny za realizację obowiązku szkolnego.

14. Dzieci realizujące obowiązek szkolny w klasie pierwszej wpisuje się do „Księgi uczniów”.

15.  Na  podstawie  orzeczenia  poradni  psychologiczno-  pedagogicznej,  dyrektor  może  odroczyć
dziecko 7-letnie i 6 -letnie  z obowiązku szkolnego na jeden rok (będzie ono objęte wychowaniem
przedszkolnym).
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16. Uczeń realizuje obowiązek szkolny od 6 roku do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 18 roku życia.

17.  Uczniowie  ze  względów  zdrowotnych  mogą  być  objęci  nauczaniem  indywidualnym
na podstawie decyzji  Dyrektora Szkoły,  w oparciu o wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
zaświadczenie lekarskie i orzeczenie  poradni psychologiczno-pedagogicznej

18.  Uczniowie  z  upośledzeniem  umysłowym,  na  podstawie  opinii   poradni  psychologiczno-
pedagogicznej, realizują obowiązek szkolny:

1) w klasie integracyjnej za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);

2)  w  szkole  masowej,  według  programu  szkoły  specjalnej,  gdy  nie  ma  zgody  rodziców
(prawnych opiekunów) na realizację obowiązku szkolnego w klasie integracyjnej.

19.  Niespełnienie  obowiązku  szkolnego  podlega  egzekucji  w  trybie  ustawy  o  postępowaniu
egzekucyjnym  w  administracji  zgodnie  z  art.  15  ust.  2  ustawy  o  systemie  oświaty.  Przez
niespełnienie  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  należy  rozumieć  nieusprawiedliwioną
nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%.

20.  Po  stwierdzeniu  faktu  niespełnienia  obowiązku  szkolnego  i  udokumentowaniu  działań
wychowawcy  klasowego,  Dyrektor  Szkoły  wysyła  do  rodziców  (prawnych  opiekunów)  ucznia
ostateczne  upomnienie.  Jeżeli  upomnienie  nie  przyniesie  efektu,  Dyrektor  kieruje  wniosek  do
organu prowadzącego szkołę o wszczęcie egzekucji administracyjnej wraz z tytułem wykonawczym
i dowodem doręczenia upomnienia.

21. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki 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,

4)  informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły,

w obwodzie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego.

22.Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie do
szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień zawieranych
przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach
programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

23. Na wniosek rodziców, dyrektor szkoły  może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez
dziecko obowiązku  szkolnego poza szkołą.

24. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 15, może być wydane, jeżeli:
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1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;

2) do wniosku dołączono:

a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b)  oświadczenie  rodziców  o  zapewnieniu  dziecku  warunków  umożliwiających  realizację
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

c)  zobowiązanie  rodziców  do  przystępowania  w  każdym  roku  szkolnym  przez  dziecko
spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o
których mowa  w ust. 25.

25.  Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje  świadectwo  ukończenia
poszczególnych klas  szkoły podstawowej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z  zakresu
części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej   na dany
rok szkolny z dyrektorem szkoły.  Dziecku takiemu nie ustala się oceny   zachowania.

26. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny  poza szkołą odbywa
się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4. Ustawy         o Systemie
Oświaty.

27. .Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole

w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.

28. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 16, następuje:

1) na wniosek rodziców;

2)  jeżeli  dziecko  z  przyczyn  nieusprawiedliwionych  nie  przystąpiło  do  egzaminu
klasyfikacyjnego,  albo  nie  zdało  rocznych  egzaminów  klasyfikacyjnych,  w  razie  wydania
zezwolenia z naruszeniem prawa.

29. Uznanie świadectw  uczniów, którzy pobierali naukę poza granicami kraju

30. Rodzic ( prawny opiekun) składa do dyrektora szkoły wniosek o uznanie świadectwa lub
innego dokumentu, zwanych dalej „świadectwem”.

1) Do wniosku dołącza się do wglądu oryginał albo duplikat świadectwa zalegalizowany przez:

a)  konsula  Rzeczypospolitej  Polskiej,  właściwego  dla  państwa,  na  którego  terytorium lub  w
którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

b) władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano
świadectwo, lub

c)  akredytowane  w    Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  innym  państwie  członkowskim  Unii
Europejskiej , państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

( EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ( OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne
lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano
świadectwo
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2)  Jeżeli  świadectwo  zostało  wydane  przez  szkołę  lub  instytucję  edukacyjną  działającą  w
systemie  państwa  będącego  stroną  Konwencji  znoszącej  wymóg  legalizacji  zagranicznych
dokumentów, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. ( Dz. U. Z 2005 r. Nr 112, poz.
938 i 939 ), do wniosku dołącza się oryginał świadectwa albo jego duplikat – do wglądu, albo
kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem, wraz z umieszczoną na dokumencie
albo dołączoną do dokumentu apostille.

3) Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, do wniosku do wniosku
dołącza się:

a) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji
edukacyjnej lub zaliczenia danego etapu kształcenia;

b) wykaz przedmiotów i innych zajęć realizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z
uzyskanymi ocenami;

c) informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści kształcenia, planowanego
czasu nauki i skali ocen;

d) informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w
państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo;

4) dokumenty, o których mowa w pkt c, powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub
instytucję  edukacyjną,  która  wydała  świadectwo,  albo  przez  władze  oświatowe  państwa,  na
którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo

5) dokumenty, o których mowa w ust. 30.1 pkt. a, b ,c dołączone do wniosku składa się wraz z
ich tłumaczeniem na język polski

6) dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez:

a) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

b) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium        lub w
którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

c) władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano
świadectwo, lub

d) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej ,
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

( EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ( OECD) lub

e)  akredytowane  w   Rzeczypospolitej  Polskiej  przedstawicielstwo  dyplomatyczne  lub  urząd
konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo

7) jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski napotyka trudne do usunięcia przeszkody,
kurator  oświaty  może  wyrazić  zgodę  na  przedłożenie  przez  wnioskodawcę  tłumaczenia
dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń

 31. Jeżeli  przedłożenie  oryginału  albo  duplikatu  świadectwa  lub  innego  dokumentu,  albo
uwierzytelnienie tego świadectwa lub innego dokumentu napotyka trudne do usunięcia przeszkody
dla osoby, która:

1) uzyskała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub która posiada zezwolenie na pobyt
czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
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2)  została  poszkodowana  w  wyniku  konfliktów  zbrojnych,  klęsk  żywiołowych  lub  innych
kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka

3)  wykształcenie podstawowe, gimnazjalne,  uzyskane przez tę osobę za granicą lub posiadane 
przez tę osobę uprawnienia do kontynuacji nauki uzyskane za granicą, może być potwierdzone w 
Rzeczypospolitej Polskiej w drodze decyzji administracyjnej

32. W sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu, albo o potwierdzenie wykształcenia
lub uprawnień do kontynuacji nauki,  właściwy jest kurator oświaty ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby ubiegającej się, zwanej dalej "wnioskodawcą", a w przypadku braku miejsca 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – właściwy kurator oświaty  ze względu na 
siedzibę instytucji,  w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument 
wydany za granicą

33. . Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach, 
a podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach 
podstawowych, gimnazjach, na warunkach dotyczących obywateli polskich.

34. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub 
obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym 
do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową 
naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę.                                        
35. Osoby, o których mowa w ust. 34, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą 
językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez 
dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

36. Osoby, o których mowa w ust. 34 i 35 , mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych
w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez  organ prowadzący szkołę,  nie dłużej
jednak niż przez okres 12 miesięcy.

37.  Dla  osób  niebędących  obywatelami  polskimi,  podlegających  obowiązkowi  szkolnemu,
placówka  dyplomatyczna  lub  konsularna  kraju  ich  pochodzenia  działająca  w  Polsce  albo
stowarzyszenie  kulturalno-oświatowe  danej  narodowości  mogą  organizować  w  szkole,  w
porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju
pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.

Rozdział 7

§ 40
Prawa i obowiązki wychowanków oddziału przedszkolnego

1. Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do:

1)  właściwie organizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i  dydaktycznego,  zgodnie  z
zasadami  higieny  pracy  umysłowej,  poprzez  zajęcia  i  zabawy  dowolne,  zajęcia  organizowane,
spacery, wycieczki i sytuacje okolicznościowe,

2)  ochrony  przed  wszystkimi  formami  przemocy  fizycznej  lub  psychicznej  oraz  ochrony  i
poszanowania jego godności osobistej,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno-wychowawczym, poprzez
zabezpieczenie  jego  podstawowych  potrzeb  takich  jak  potrzeby  biologiczne,  emocjonalno-
społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości i uznania,
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4) uczestnictwa w lekcjach religii, jeżeli tak zdecydowali rodzice.

§ 41
Uczniowie i rodzice szkoły

1. Uczniem  szkoły  może  zostać  dziecko  zamieszkujące  na  terenie  obwodu  szkolnego,
zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.

2. Jeżeli dziecko nie zamieszkuje na terenie obwodu szkolnego, podstawą przyjęcia do szkoły
jest pisemne podanie rodziców, w przypadku wolnych miejsc w odpowiedniej klasie.

3. Sporządzona jest ewidencja dzieci objętych obowiązkiem szkolnym na podstawie wykazu z
Biura Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Myszkowa.

4. Ewidencję dzieci prowadzi się systematycznie w „ Księdze dzieci ” w maju każdego roku.
Prowadzi ją dyrektor szkoły jako odpowiedzialny za realizację obowiązku szkolnego.

5. Dzieci realizujące obowiązek szkolny w oddziale wpisuje się do „ Księgi uczniów”.

6. Na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dyrektor może odroczyć
dziecko sześcioletnie  z  obowiązku szkolnego na jeden rok (w tym czasie  będzie  objęte
wychowaniem przedszkolnym) zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.  W przypadku  dzieci  posiadających  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego
wychowaniem  przedszkolnym może  być  objęte  dziecko  w wieku  powyżej  6 lat,  nie  dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
Obowiązek  szkolny  tych  dzieci  może  być  odroczony  do  końca  roku  szkolnego  w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

8.  Zgłoszenia  dziecka  do  szkoły  dokonują  rodzice  dziecka  podlegającego  obowiązkowi
szkolnemu oraz zapewniają jego regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.

9.  Uczniowie  ze  względów  zdrowotnych  mogą  być  objęci  nauczaniem  indywidualnym  na
podstawie  zaświadczenia  lekarskiego  i  orzeczenia  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej.
Rodzice (prawni opiekunowie) zapewniają warunki nauki określone w dokumentach.

10. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie Ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z art. 14 ust. 3 Ustawy o Systemie Oświaty.

11.  Po  stwierdzeniu  faktu  nie  spełniania  obowiązku  szkolnego  i  udokumentowanych  działań
wychowawcy klasowego dyrektor szkoły wysyła do rodziców ucznia ostateczne upomnienie. Jeżeli
upomnienie  nie  przyniesie  efektu  dyrektor  kieruje  wniosek  do  organu  prowadzącego  szkołę  o
wszczęciu  egzekucji  administracyjnej  wraz  z  tytułem  wykonawczym  i  dowodem  doręczenia
upomnienia. Organ prowadzi sprawę dalej.

12. Egzekucja obowiązku nauki uczniów w wieku 16 – 18 lat należy do organu prowadzącego.

13. Rodzice dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

lub  obowiązek  szkolny  i  obowiązek  nauki  za  granicą  lub  przy  przedstawicielstwie
dyplomatycznym  innego  państwa  w  Polsce  są  obowiązani  poinformować  o  tym  dyrektora
szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka w terminie do 30 września każdego
roku.

14. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz
klas pierwszych będący załącznikiem do Statutu.
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§ 42
Prawa i obowiązki uczniów

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. Uczeń ma prawo do:

1)  zapoznawania  się  z  programem  nauczania,  jego   treścią,  celem  i  stawianymi
wymaganiami,

2)  właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia  zgodnie  z  zasadami  higieny  pracy
umysłowej,

3) opieki  wychowawczej i  warunków pobytu w Szkole,  zapewniających bezpieczeństwo ,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów ,

6) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

7) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu
wszystkich możliwości Szkoły: wyrażania opinii i wątpliwości, dotyczących treści nauczania
oraz  uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

8)  przedstawiania wychowawcy klasy,  Dyrektorowi  Szkoły i  innym nauczycielom swoich
problemów, oraz  uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

9)  poszanowania  godności  własnej  w  sprawach  osobistych,  rodzinnych,   zachowania  w
tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych  powierzonych w zaufaniu,

10)  jawnego  wyrażania  opinii  dotyczących  życia  Szkoły;  nie  może  to  jednak  uwłaczać
niczyjej godności osobistej,

11) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie  z
własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi  w porozumieniu  z  Dyrektorem
Szkoły,

12)  do  przejawiania  inicjatywy  społecznej,  może  należeć  do  wybranej  przez  siebie
organizacji ,

13) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych;  

14) udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością
szkolną,

15)  reprezentowania  Szkoły  we  wszystkich  konkursach,  przeglądach,  zawodach  i  innych
imprezach, zgodnie ze swoimi  umiejętnościami i możliwościami,

16) do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii nie
zadaje się prac domowych ,

17) do sprawiedliwej,  obiektywnej,  jawnej  ,  przeprowadzonej na  bieżąco  oceny  swego
stanu wiedzy i umiejętności ,

18) do odwołania się do Dyrektora Szkoły w terminie określonym w OW od ustalonej oceny
półrocznej lub rocznej oraz do składania egzaminu klasyfikacyjnego według zasad  zawartych
w Szkolnych zasadach oceniania,

19) odwołania się od ustalonej przez wychowawcę oceny z zachowania ,

20)  do  dodatkowej  pomocy  ze  strony  nauczyciela,  gdy  nie  radzi  sobie  z przyczyn
obiektywnych z opanowaniem określonego materiału programowego (po zgłoszeniu  przez
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ucznia takiej potrzeby nauczyciel, po stwierdzeniu zasadności prośby, ustala  termin i sposób
udzielenia pomocy)

21)  do  powtórnego  (jednokrotnego)  sprawdzenia  i  oceny  wiedzy  (umiejętności)  z
określonego  przez  nauczyciela  zakresu  materiału  programowego  w wyznaczonym  przez
nauczyciela terminie ,

22) do pomocy ze strony kolegów (potrzebę uzyskania pomocy koleżeńskiej uczeń lub jego
rodzice  zgłaszają  wychowawcy  klasy,  który  w  terminie  7  dni  stara  się  zorganizować
powyższą pomoc),

23) do korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych tylko w obecności nauczyciela.

24) w przypadku naruszenia jego praw w ciągu trzech dni złożyć w formie pisemnej lub
ustnej skargę do wychowawcy lub dyrektora .

25) do pomocy ze strony nauczycieli w przygotowaniu do konkursów i olimpiad

2. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
1) wychowawcy klasy,
2) dyrektora szkoły.

3.  Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw
ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
4.  Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
5.  Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
6. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu  14 dni od daty jej złożenia.
7. Uczeń  ma  obowiązek :

1)  zachowania  się  w  każdej  sytuacji  w  sposób  zgodny  z  ogólnie  przyjętymi  zasadami
grzeczności, godności i szacunku wobec drugiego człowieka

2)  udziału  w  zajęciach  edukacyjnych,  wykorzystania  w  pełni  czasu  przeznaczonego  na
naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności , systematycznego
przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie  zajęciach
pozalekcyjnych lub wyrównawczych,

3) postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję Szkoły,
współtworzenia jej autorytetu,

4) kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej,
5)  okazywania  szacunku  rodzicom,  nauczycielom  oraz  innym  pracownikom  szkoły,

podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady  Pedagogicznej,
Komitetu  Rodzicielskiego,  poszczególnych  nauczycieli  oraz  ustaleniom   samorządu
klasowego i szkolnego,

6) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności: okazywania  szacunku
dorosłym i kolegom, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania
poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania wolności i godności  osobistej drugiego
człowieka,  zachowania  tajemnicy  korespondencji  i  dyskusji  w   sprawach  osobistych
powierzonych  w  zaufaniu  chyba,  że  szkodziłoby  to  ogółowi  lub   życiu  i zdrowiu
powierzającego,  naprawiania  wyrządzonej  przez  siebie  szkody  lub   pokrycia  kosztów
dokonanej naprawy (zarówno w stosunku do Szkoły jak i  indywidualnych osób),

7) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów– uczniom zabrania się
palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających,

8) troszczenie się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie  czystości
i porządku na terenie Szkoły,
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9)  opuszczania  sal  lekcyjnych  podczas  przerw,  uczniowie  korzystają  z pomieszczeń
szkolnych w pierwszej kolejności tylko w przypadku imprez wcześniej zaplanowanych (np.
w planie pracy Samorządu Uczniowskiego); podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń
szkolnych zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowni oraz
instrukcji obsługi urządzeń.

10) dostarczenia wychowawcy pisemnego usprawiedliwienia nieobecności  (napisane przez
rodziców lub zwolnienie lekarskie) w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych.

11) dbania o schludny wygląd i noszenia stroju galowego w czasie świąt oraz na 
uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Strój galowy rozumie się poprzez:

a) dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica lub spodnie
b) chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie

12) noszenia w budynku szkoły obuwia zmiennego sportowego o podeszwach 
niepozostawiającej śladów.

8. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów zakaz używania telefonów komórkowych i innych 
urządzeń elektronicznych w czasie całego pobytu, tj. w czasie lekcji, przerw, pobytu w świetlicy, w 
szatniach i toaletach.

1) Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 
elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.
2) Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki oraz rodziców,
którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.

9. NAUCZYCIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE ZGUBIENIE
LUB ZNISZCZENIE WARTOŚCIOWYCH RZECZY.
10. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych
przez dyrektora szkoły.

Rozdział 8

§ 43
Nagrody

1. Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy klasy wobec całej klasy,

2) pochwała dyrektora Szkoły wobec uczniów całej szkoły,

3) nagroda indywidualna lub zespołowa przyznana przez: dyrektora Szkoły i  Radę Pedagogiczną w
formie dyplomu, książki lub nagrody rzeczowej,

4) list gratulacyjny dla rodziców,

5) dofinansowanie do wycieczki.

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:

1) szczególne osiągnięcia w nauce,

2) aktywny udział w życiu szkoły,

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole,
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3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do
dyrektora szkoły w terminie  14 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  terminie14  dni  od  jej
udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych
organów szkoły.

§ 44
Kary

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu.

2. Rodzaje kar:

1) upomnienie,

2) nagana wychowawcy klasy

3) nagana dyrektora Szkoły,

4) pozbawienie funkcji pełnionych w klasie,

5) pozbawienie funkcji pełnionych na terenie szkoły ,

6) obniżenie oceny zachowania,

7) zawieszenia w prawach ucznia,

8)  skreślenia  z  listy  uczniów  z  jednoczesnym  przeniesieniem  do  innej  szkoły  w  przypadku
prawomocnego stwierdzenia popełnienia czynu karalnego (kradzieży, rozboju)

3. Nie mogą być stosowne kary naruszające nietykalności i godność osobistą ucznia.

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o wymierzonej karze.

5. Tryb odwoławczy od kar:

1) w przypadku udzielenia kary uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zwrócić się do
dyrekcji  Szkoły,  w ciągu 5 dni  od udzielenia  kary,  z  pisemną prośbą  o  ponowne rozpatrzenie
zasadności udzielonej kary

2) w celu ustalenia ostatecznej decyzji dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:

Dyrektor szkoły – przewodniczący komisji

Wychowawca – członek komisji

Opiekun Samorządu

Przedstawiciel Samorządu (uczeń)

Przedstawiciel Rady Rodziców

3) ustalenia i decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna,

6. Dyrektor Szkoły w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku udziela rodzicom ucznia (prawnym
opiekunom) pisemnej informacji o decyzji komisji.

7. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby – nie dłuższy niż pół  roku, jeśli uczeń
uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, organizacji młodzieżowej.
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§ 45
Postanowienia końcowe

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych według ustalonego wzoru

2. Szkoła posiada własny sztandar .

3. Szkoła posiada ceremoniał „ Pasowania na ucznia”.

4. Ceremoniał składa się z części:

1) ślubowanie

2) pasowanie

3) zobowiązanie

5. Treść ślubowania brzmi:

„Jestem małym Polakiem,  uczę  się  w szkole  polskiej,  przyrzekam uczyć  się  pilnie!  Szanować
wszystkich, którzy pracują w szkole po to, aby nam było w niej dobrze. Będę się starał być dobrym
kolega.  Będę przyjacielem zwierząt  i  roślin.  Chcę  swoją  nauką i  zachowaniem sprawić  radość
rodzicom, nauczycielom oraz swojej Ojczyźnie – Polsce.”

ŚLUBUJĘ

6. Uroczystość ślubowania na ucznia dokonuje dyrektor szkoły dotykając prawego ramienia 
każdego ucznia symbolicznym ołówkiem, wypowiadając słowa „ Pasuję Cię na ucznia”.

7. Zobowiązanie pierwszoklasiści wypowiadają przed społecznością szkolną i rodzicami – 
słowami:

„  My  uczniowie  klasy  pierwszej  zobowiązujemy  się  być  pilni  w  nauce,  wzorowymi  w
zachowaniu, godnie reprezentować dobre imię naszej szkoły”.

8. Zakończeniem ceremoniału jest wspólna fotografia.

9. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

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

11. Statut wchodzi w życie z dniem 12 września 2022 roku.

12. Statut lub poszczególne jego paragrafy mogą być nowelizowane przez komisję do spraw 
nowelizacji statutu i zatwierdzone uchwałą rady pedagogicznej.

13. Statut uchwala się odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie rady mają prawo 
wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu.

14. Poprawki uchwala się przed zatwierdzeniem pełnego tekstu statutu.

Rada Pedagogiczna:        Rada Rodziców:       Rada Młodzieży               Przewodniczący Rady

                                                        Samorządu Uczniowskiego          Pedagogicznej
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