STATUT
ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W
ŚWINOUJŚCIU

STATUT
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Świnoujściu, ul. Sąsiedzka 13a

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Nazwa placówki brzmi:
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Świnoujściu, ul. Sąsiedzka 13a
2.Ustalona nazwa placówki, zwanej dawniej „Zespołem", jest używana w pełnym brzmieniu na
pieczęciach oraz tablicach urzędowych we wskazanej siedzibie.
§2
1. W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki, zwane dawniej „jednostkami":
1) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Świnoujściu, ul. Sąsiedzka 13a,
2) Przedszkole Miejskie nr 7 w Świnoujściu, ul. Sąsiedzka 13a.
§3
1. Jednostki wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2. Pieczęć urzędowa Szkoły Podstawowej nr 9 wchodzącej w skład Zespołu, zawiera nazwę tej
szkoły.
3. Tablice urzędowe określające jednostki wchodzące w skład Zespołu i mają treść:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II,
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole Miejskie nr 7
4.Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez jednostki wchodzące w
skład Zespołu podaje się nazwę jednostki.
§4
1. Organem prowadzącym dla Zespołu jest Gmina Miasto Świnoujście.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w
Szczecinie.
3. Jednostki wchodzące w skład Zespołu zachowują dotychczasowe statuty, pod warunkiem, że
nie są one sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.

CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§5
1. Cele i zadania Zespołu zawarte są w statutach jednostek go tworzących.
2. Założenie Zespołu umożliwia koordynacje zadań jednostek w zakresie tworzenia właściwych
warunków wychowawczych i zdrowotnych dla rozwoju uczniów i dzieci.

ORGANY ZESPOŁU
§6
1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna Zespołu.
2. Organami społecznymi działającymi w Zespole są :
1) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9,
2) Rada Rodziców w Przedszkolu Miejskim nr 7,
3) Samorząd uczniowski działający przy Szkole Podstawowej nr 9.
§7
1. Do kompetencji Dyrektora Zespołu należy:
1) kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach kompetencji
stanowiących,
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie, a także organizowanie
administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu,

6) wykorzystywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w
organizacji praktyk pedagogicznych,
8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzonego
w Szkole Podstawowej nr 9 wchodzącej w skład Zespołu,
9) wykonanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli oraz
pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności:
1) zatrudnia i zwalnia pracowników,
2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe,
3) występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
Zespołu.
3. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców, Samorządem Uczniowskim.
§8
1. Rada Pedagogiczna Zespołu jest organem kolegialnym, w skład którego wchodzą wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu jest Dyrektor Zespołu.
3. Rada Pedagogiczna Zespołu pracuje na posiedzeniach plenarnych z udziałem wszystkich
nauczycieli zatrudnionych w Zespole.
4. W sprawach dotyczących wyłącznie danej jednostki wchodzącej w skład Zespołu, w
posiedzeniach Rady Pedagogicznej uczestniczą nauczyciele zatrudnieni w tej jednostce.
5. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
6. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Zespołu należy:
1) uchwalenie zmian statutu Zespołu,
2) zatwierdzenie planów pracy Zespołu,
3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników kwalifikacji i promocji uczniów,
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole
i placówce,
5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy jednostek wchodzących w skład Zespołu, zwłaszcza tygodniowy
rozkład zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych w szkole,
2) projekt planu finansowego Zespołu,
3) wnioski Dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć, godzin
ponadwymiarowych,
5) oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9. Rada Pedagogiczna może wnioskować do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze
stanowiska Dyrektora Zespołu.
10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
§9
1. Reprezentację rodziców uczniów jednostek wchodzących w skład Zespołu stanowią:
1) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9,
2) Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 7.
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem
Zespołu oraz statutami jednostki wchodzącej w skład Zespołu,
2) występowanie do dyrektora i Rady Pedagogicznej Zespołu z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.
3. Rada Rodziców może gromadzić finanse z dobrowolnych składek rodziców uczniów oraz
innych źródeł i przeznaczać je na wydatki zgodne i zasadami, które określają regulaminy.
§ 10
1. W Zespole funkcjonuje Samorząd Uczniowski, który tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 9
2.Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, który nie może
być sprzeczny ze statutem Zespołu oraz jednostek wchodzących w jego skład.
§ 11
1. Współdziałanie organów Zespołu oraz rozwiązywanie sporów między nimi odbywa się
poprzez:
1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach swojej kompetencji,
2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu,
3) zapewnienie bieżącej informacji pomiędzy organami Zespołu o planowanych i

podejmowanych działaniach.
2. Współdziałanie organów Zespołu jest realizowanie w szczególności:
1) na posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zespołu,
2) na wspólnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zespołu z Radami Rodziców,
3) na spotkaniach Dyrektora Zespołu z Radami Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
4) poprzez bieżące przekazywanie informacji na tablicy ogłoszeń w Zespole.
ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 12
1. Podstawę organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym stanowią
arkusze organizacyjne jednostek wchodzących w skład Zespołu, opracowane przez Dyrektora
Zespołu i zatwierdzone przez organ prowadzący do 30 maja każdego roku.
Na podstawie zatwierdzonych arkuszy dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć
edukacyjnych.
§ 13
1. W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych zgodnie z odpowiednimi zapisami w
statutach danych jednostek i arkuszach organizacyjnych na dany rok szkolny.
Pracowników administracji i obsługi zatrudnia się odpowiednio do potrzeb.
Zakresy zadań pracowników Zespołu są zgodne z zakresami działań ustalonych dla danych
jednostek.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, określają odrębne przepisy.
§ 14
1. Zasady rekrutacji uczniów do szkół wchodzących w skład Zespołu określa rozporządzenie
MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz
przechodzenia z jednego typu szkół do innych oraz statuty jednostek, wchodzących w skład
Zespołu.
Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może być przeniesiony do innej
szkoły, określają statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
1. Zespół prowadzi oraz przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją

kancelaryjną i ustaleniami MEN, a także odpowiednimi zapisami w statutach jednostek
wchodzących w skład Zespołu.
2. Zespół przechowuje dokumentację, która stanowi podstawę wydawania świadectw, duplikatów
świadectw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy ustawy z dnia 7
września 1991r. O systemie oświaty (t.j. Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz
wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie wynikającym z art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. Z
2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. Zmianami), organ prowadzący szkoły różnych typów może je
połączyć w zespół.
W obiekcie przy ul. Sąsiedzkiej 13a obecnie funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 9 im.
Jana Pawła II, a od 1 września 2009r. rozpocznie funkcjonowanie Przedszkole Miejskie nr 7,
powołane uchwałą Nr LII/424/2009 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 26 marca 2009r. w sprawie
założenia Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świnoujściu. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej
nr 9, na posiedzeniu w dniu 5 czerwca br., pozytywnie zaopiniowała zamiar utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego.
Utworzenie

zespołu

obniży koszty administracyjne

i pozwoli

na sprawniejsze

zorganizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego. Dyrektor Zespołu zostanie wyłoniony w
procedurze konkursowej określonej w art. 36a ustawy o systemie oświaty.

STATUT
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
NR 7
W ŚWINOUJŚCIU

Niniejsza propozycja statutu publicznego przedszkola, w brzmieniu obowiązującym od dnia
1 września 2017 r., została opracowana z uwzględnieniem w szczególności przepisu art.102,
art.108 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz.59)
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Rozdział 1. Postanowienia ogólne
Rozdział 2. Cele i zadania Przedszkola
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Rozdział 5. Opieka nad dziećmi
Rozdział 6. Formy współdziałania z rodzicami
Rozdział 7. Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu
Rozdział 8. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia:
1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespól Szkolno – Przedszkolny w Świnoujściu;
2) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie Nr 7 w Świnoujściu;
3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.
U.
z 2017 r. poz.59);
4) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943 z pózn. zm.);
5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Świnoujściu;
6) Dyrektorze i Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające w
Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Świnoujściu
7) wychowankach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola Miejskiego Nr 7
w Świnoujściu;
8) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka;
9) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Świnoujście;
10) organie

sprawującemu

nadzór

pedagogiczny

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

–

należy

przez

to

rozumieć

§2
1.

Przedszkole Miejskie Nr 7 w Świnoujściu jest przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy.

2.

Siedziba Przedszkola znajduje się w budynku przy ul. Sąsiedzkiej 13 a w Świnoujściu.

3.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Świnoujście.

4.

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

5.

Ustalona nazwa Przedszkole Miejskie Nr 7 w Świnoujściu używana jest w pełnym brzmieniu
na pieczęciach i stemplach. Przedszkole posługuje się pieczęcią podłużną o treści:
Zespół Szkolno – Przedszkolny
Przedszkole Miejskie Nr 7
Ul. Sąsiedzka 13 a
72-605 Świnoujście
Tel/fax. 913221724
NIP 855-15-70-588 REGON 320711911

§3
1.

Przedszkole jest jednostką budżetową.

2.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.

3.

Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

5.

Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do Przedszkola określa ustawa. Termin i
zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do Przedszkola określa corocznie
organ prowadzący.

6.

W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w Przedszkolu, dzieci mogą być
przyjmowane
w ciągu roku szkolnego.

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola
§5
1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w
szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
1)

wspieranie

sprzyjających

wielokierunkowej
nabywaniu

aktywności

doświadczeń

w

dziecka

poprzez

fizycznym,

organizację

emocjonalnym,

warunków

społecznym

i

poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z
poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i
zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i
bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o
zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających
się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do
intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz
norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju
dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki

w

otoczeniu,

konstruowania,

majsterkowania,

planowania

i

podejmowania

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi
przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających
rozwój tożsamości dziecka
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w
przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o
nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych
dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie
kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§6

1. Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy
z dzieckiem poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych
wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz
wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno-pedagogicznej;

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju
aktywności;

4) organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) organizację zajęć dodatkowych;
6) organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy
wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;

7) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych,
stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z
zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza –

odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka;

8) stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;
9) prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.
2. Sposób realizacji zadań Przedszkola uwzględnia również:
1)

wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

2)

wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;

3)

rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

3. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu
wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i
zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

4. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji
przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego,
umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
§7
1.

Świadczenia udzielane w Przedszkolu - w zakresie przekraczającym realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego - obejmują organizację i prowadzenie zajęć
opiekuńczo- wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu
bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim;

2) działania korekcyjno- kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości
szkolnej;

3) działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych
konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

4) działania

umożliwiające

nauczycielom

realizację

programów

własnych

koncepcji

poszerzających podstawę programową;

5) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i
korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go
światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.
2.

Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie
Pracy Przedszkola.

§8

1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole udziela pomocy psychologicznopedagogicznej poprzez:

1) diagnozowanie środowiska dzieci;
2) rozwijanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich
zaspokajania;

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka;
4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i nauczycieli;
5) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
6) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;
7) badanie dojrzałości szkolnej dziecka;
8) podejmowanie czynności mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych .
2. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy
z

rodzicami,

poradniami

pedagogiczno-pedagogicznymi

i

innymi

poradniami

specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi
na rzecz rodziny, dziecka.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu
rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści,
5.

w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem
oraz
w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć

6.

o charakterze terapeutycznym;
2) porad i konsultacji;
3) zajęć rozwijających uzdolnienia.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie
porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

7. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz
placówki doskonalenia nauczycieli.

8. Zakres zadań nauczycieli związany ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:
1) organizowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno pedagogiczną, zdrowotną i inną na podstawie uzyskanej zgody rodziców;

2) organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami (psycholog, lekarz, pedagog);
3) udział w omówieniu pracy z logopedą, pedagogiem, psychologiem.

§ 10
1.

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w
trakcie zajęć poza terenem Przedszkola;
2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin
spacerów i wycieczek;
3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i pomocy nauczyciela w grupie 3-4latków, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć

2.

edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego;
4) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym;
5) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną
pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola reguluje procedura przyprowadzania

3.

i odbierania dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Świnoujściu.
Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za
dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika
przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania
dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).
§ 11

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:
1) 3 sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem;
2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;
3) zaplecze sanitarne;
4) sala gimnastyczna;
5) plac zabaw.

Rozdział 3
Organy Przedszkola
§ 12

1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.

2. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm
nauczycielom
w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem
propozycji rodziców.

3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej
nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do
Przedszkola.

4. Zmiana nauczyciela opiekującego się danym oddziałem może nastąpić w szczególnie
uzasadnionych przypadkach z inicjatywy Dyrektora Przedszkola lub na umotywowany
wniosek rodziców.

5. Informacje o sposobie załatwienia wniosku, o którym mowa w ust.3, Dyrektor
Przedszkola przekazuje rodzicom w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 13

1. Kompetencje Dyrektora Przedszkola obejmują w szczególności:
1) kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami
statutowymi Przedszkola, w tym:

a) organizowanie

indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach

określonych w odrębnych przepisach;

b) udzielanie zezwolenia na spełnianie

rocznego przygotowania przedszkolnego poza

przedszkolem, w trybie odrębnych przepisów;
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz

Rady Rodziców podjętych w ramach ich

kompetencji stanowiących;
5) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola;
6) organizowanie administracyjnej, w tym finansowe i gospodarczej obsługi Przedszkola;
7) współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk
pedagogicznych odbywanych w Przedszkolu;
8) organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji dzieci do Przedszkola;

9) dokonywanie

w

drodze

decyzji

administracyjnej

skreślenia

wychowanka

z

listy

wychowanków Przedszkola w przypadkach określonych w § 44 ust.1 niniejszego Statutu;
10) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie
z odrębnymi przepisami;
11) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym
pracownikom Przedszkola;
12) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
13) dokonywanie oceny pracy nauczyciela;
14) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
15) stwarza warunki do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego dziecka.
16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

2. Dyrektor Przedszkola:
1) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców;
2) stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom Przedszkola;
3) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia
jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
4) przedstawia Padzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności
Przedszkola;
5) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola.

3. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go nauczyciel Przedszkola
wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 14
1.

W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W
skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

2.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w Przedszkolu;

4) przygotowanie projektu nowego statutu albo projektu zmian statutu i uchwalanie projektu;
5) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola;
6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy
Przedszkola;
7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków Przedszkola.
3.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Przedszkola (arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny),
2) projekt planu finansowego Przedszkola;
3) wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia

zasadniczego

oraz

dodatkowo

płatnych

zajęć

wychowawczych,

dydaktycznych
i opiekuńczych;
5) dopuszczenie do użytku w Przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu
wychowania przedszkolnego.
4.

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy liczby jej członków.

5.

Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub tajnego, jeżeli
dotyczy spraw osobowych.

6.

Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

7.

Strukturę Rady Pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji
oraz stanowisk przez Radę Pedagogiczną, ramowy plan zebrań, ramowy porządek zebrania
oraz sposób protokołowania zebrań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 15
1.

W

Przedszkolu

działa

Rada

Rodziców

stanowiąca

społecznie

działający

organ

reprezentujący ogół rodziców wychowanków.
2.

Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań oddziałów po trzech
przedstawicieli rady oddziałowej, wybranej w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców.

3.

Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem
Rady Rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy Rady, tryb przeprowadzania

wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do Rady Rodziców.
§ 16
Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1) uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym
Statutem;
2) opiniowanie projektu planu finansowego;
3) opiniowanie programu wychowawczego i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania Przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 17
1.

Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola, organu
prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

2.

W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców gromadzi fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

3.

Rada Rodziców może przeprowadzić zbiórkę pieniężną lub w naturze wśród rodziców dzieci.
Warunkiem koniecznym jest uzyskanie zgody Dyrektora. Pozyskane tą drogą fundusze
przeznaczone zostaną w całości na zakup sprzętów, pomocy do przedszkola.

4.

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin.

§ 18

1. Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji.

2. Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji
celów
i zadań Przedszkola.

3. Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad:
1) zasady pozytywnej motywacji;
2) zasady partnerstwa;

3) zasady wielostronnego przepływu informacji;
4) zasady aktywnej i systematycznej współpracy;
5) zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
4. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Przedszkola.
5. Współdziałanie organów Przedszkola obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w
statucie Przedszkola poprzez:

a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;
b) organizację zebrań przedstawicieli organów Przedszkola;
c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola;
d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;
2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami
prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;

3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i
planowanych działaniach poprzez:

a) uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów;
b) kontakty indywidualne przewodniczących organów.
6. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor
Przedszkola.
§ 19
Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez:
1) dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany
przez strony sporu;
2) komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istota sprawy ma prawo do przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad;
3) rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu;
4) w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola każda ze
stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór
pedagogiczny,
w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu.

Rozdział 4

Organizacja pracy Przedszkola
§ 20
1.

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w
zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, rodzaju i stopnia
niepełnosprawności.

2.

Przedszkole prowadzi 2 oddziały.

3.

Liczba dzieci w oddziale wynosi 25 i nie może przekraczać tej liczby.

4.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 7 lat.

5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać
objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

6.

Dziecko w wieku 3,4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

7.

Dzieci sześcioletnie są zobowiązane realizować obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego.

8.

Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący .

9.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego
programu wychowania przedszkolnego.

10. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dokumentację pedagogiczną dotyczącą
oddziału. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne
przepisy.
11. Terminy przerw pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora
Przedszkola i Rady Rodziców.

§ 21
1.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym
określa

arkusz

organizacji

zaopiniowany przez Radę

Przedszkola

opracowany

przez

Dyrektora

Przedszkola,

Pedagogiczną, związki zawodowe, organ sprawujący nadzór

pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.
2.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu Dyrektor sporządza aneks,
który zatwierdza organ prowadzący.

3.

W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

1) Czas pracy oddziałów;

2) Liczbę pracowników przedszkola;
3) Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
przedszkole.
4.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny (od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem
przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

5.

Przedszkole jest czynne 10 godzin dziennie od 6.30 do 16.30. Dzienny czas pracy
przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem
aktualnych potrzeb rodziców i pisemnych deklaracji dotyczących czasu pobytu dziecka
przedszkolu.

6.

Przedszkole w okresie letnim (lipiec, sierpień) zapewnia opiekę dzieciom w przedszkolu
dyżurnym. Zgłaszanie dzieci na dyżur letni odbywa się w terminie od 1 do 31 maja.

7.

Zmianę organizacji pracy przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych,
świątecznych, ferii, zwolnień lekarskich nauczycieli i znacznej absencji chorobowej dzieci.
§ 22

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora
Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i
higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, a także
oczekiwań rodziców.

2. Dodatkowe informacje o organizacji pracy Przedszkola umieszczone są w szczegółowym
rozkładzie dnia każdego oddziału na dany rok szkolny.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału
szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:
1) propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą
dziecka;

2) potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;
3) potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;
4) godziny posiłków;
5) harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych
Przedszkola, w tym religii oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego.

5. Rozkład dnia w miarę potrzeby może w ciągu dnia ulec zmianie.

§ 23
1.

Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w
wymiarze

5 godzin dziennie, w godzinach 08.00- 13.00, na zasadach określonych

w statucie Przedszkola.
2.

Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w wysokości określonej w
ustawie

3.

o systemie oświaty.

W przedszkolu na wniosek rodziców organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem
potrzeb

i możliwości rozwojowych dziecka. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich

częstotliwość i forma organizacyjna zależą od możliwości organizacyjnych przedszkola
oraz wyboru rodziców.
4.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia
opiekuńcze

i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i

indywidualnym.
5.

Czas trwania zajęć prowadzonych w Przedszkolu, w tym zajęć religii, języka angielskiego
dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:

•

z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

•

z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.

6. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:
1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,
2) zajęcia rewalidacji indywidualnej,
3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje,
zajęcia rozwijające uzdolnienia.
7. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

Rozdział 5
Opieka nad dziećmi
§ 24

1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez:
1) poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza
nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach

publicznych;

2) wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą
zachowania na co dzień;

3) poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw
proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;

4) wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie
samokontroli;

5) rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe
organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach Przedszkola;

6) umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami
i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

7) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub
upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 25

1. Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady:
1) rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez
Przedszkole;

2) rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują
dziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę
nauczycielowi dyżurującemu;

3) rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka
z Przedszkola;

4) pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka
pozostawionego poza terenem Przedszkola, tj., przed budynkiem, w ogrodzie, w szatni.

2. Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:
1) nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha,
wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);

2) stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu
fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu;

3) w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z
rodzicami
w celu odebrania dziecka z Przedszkola;

4) powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.

3. W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy
w nagłych wypadkach.

4. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie
ratunkowe
i powiadamia rodziców.

5. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika
Przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).

§ 26
1.

Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez
Przedszkole.

2.

Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców
zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.

3.

W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające
dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela.

4.

Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z Przedszkola inna
upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do
złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby
upoważnionej. Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.

5.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.5, może zostać
zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości.

6.

Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej,
zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.

7.

W przypadku odebrania dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym
czasie, nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym Dyrektora Przedszkola.

8.

W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.8, nie ma charakteru sporadycznego,
Przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z powiadomieniem rodziców
o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej
wychowanka Przedszkola.

9.

W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie,
nauczyciel podejmuje następujące działania:

1) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;
2) w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny
oczekuje
z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;

3) jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po
dziecko, nauczyciel powiadamia Policję.
10. Dziecka nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem
alkoholu lub innego środka odurzającego.
11. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o
ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebrania dziecka z Przedszkola.

§ 27

1. Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:
1) umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający
łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola;

2) przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach
Przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach;

3) zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i
przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów
kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe
zabezpieczenie w inny sposób;

4) oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu i lodu;
5) utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych w czystości i w stanie pełnej sprawności
technicznej;

6) zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola

właściwego oświetlenia, wentylacji i

ogrzewania;

7) dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii;
8) utrzymywanie kuchni i stołówki w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie
technicznym zapewniającym bezpieczne używanie;

9) wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w
razie potrzeby także w czasie zajęć;

10) zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole;
11) zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury, co najmniej 18°;
12) wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach jej udzielania;

13) zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu

zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z
zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi;

14) zapewnienie opieki dziecku uległemu wypadkowi, sprowadzenia fachowej pomocy
medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy;

15) respektowanie bezwzględnego zakazu podawania leków dziecku na terenie Przedszkola.

Rozdział 6
Formy współdziałania z rodzicami

§ 28

1. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:
1) konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;
2) zebrania ogólne i oddziałowe organizowane co najmniej trzy razy w roku szkolnym;
3) dni otwarte – raz w miesiącu;
4) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;
5) warsztaty dla rodziców z udziałem dzieci - w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na
kwartał;

6) pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów
wychowawczych;

7) kontakty indywidualne;
8) zajęcia otwarte dla rodziców;
9) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;
10) wycieczki, festyny;
11) spotkania adaptacyjne,
12) kącik dla rodziców.
2. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola
w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału.

§ 29

1. Zakres zadań Przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach
wychowania
i nauczania dzieci obejmuje:

1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb
środowiska;

4) ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;
5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego
realizowanego w danym oddziale;

7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

w formie

zaproponowanej przez rodzica;

8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań nauczycieli oddziału w porozumieniu
z rodzicami;

9) angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

§ 30

1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm
nauczycielom
w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem
propozycji rodziców.

2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel
opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

3. Zmiana nauczyciela opiekującego się danym oddziałem może nastąpić w szczególnie
uzasadnionych przypadkach z inicjatywy Dyrektora Przedszkola lub na umotywowany
wniosek rodziców.

4. Informacje o sposobie załatwienia wniosku, o którym mowa w ust.3, Dyrektor Przedszkola
przekazuje rodzicom w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Rozdział 7
Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu
§ 31
1.

Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i korzystanie z wyżywienia
reguluje Uchwała Rady Miasta Świnoujście, którą podaje się do wiadomości rodzicom.

2.

W Przedszkolu

zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5

godzin.
3.

Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5 godzin wynosi 1 zł.

4.

Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala
Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

5.

Czas pobytu dziecka w Przedszkolu określają rodzice w zawartej Umowie cywilno - prawnej
z Dyrektorem.
§ 32

1. Opłata za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć wnosi się do 15-go dnia każdego
miesiąca, którego należność dotyczy i rozlicza zgodnie z zasadami księgowości do 15-go
następnego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni
dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

2. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie
z odrębnymi przepisami.

3. Odpłatność za Przedszkole pobierana jest od rodziców na druku ścisłego zarachowania –
kwitariusz przychodowy – imiennie dla każdego dziecka, w terminie do 15-go każdego
miesiąca, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od
pracy za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

4. Za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje odpis /zwrot/ stawki żywieniowej.
Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin jest nauczyciel danego oddziału.
Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest intendent. Odpisu
dokonuje

się

w miesiącu następnym.

5. Rezygnację z Przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie
u Dyrektora Przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje
rezygnacja.

6. Pracownicy Przedszkola mają możliwość korzystania z posiłków oferowanych przez
Przedszkole.

7. Koszt przygotowania posiłku obejmuje koszty produktów zużytych do przygotowania
posiłków.

Rozdział 8
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
§ 33
1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników
niepedagogicznych przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
3. Nauczycieli oraz pracowników, o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia z zachowaniem
odrębnych przepisów Dyrektor Przedszkola.
4. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy przedszkola są zatrudniani według
potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
5. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników
niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
§ 34

1. Zakres zadań nauczycieli związany z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie
zajęć organizowanych przez przedszkole to w szczególności:
1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu
oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;
2) organizowanie dozoru nad dziećmi, które indywidualnie lub grupowo przemieszczają się
w budynku ( np. dotarcie na zajęcia dodatkowe);
3) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
nie pozostawianie dzieci bez opieki osoby dorosłej- w razie konieczności prośba o pomoc
pracownika obsługi;
4) organizowanie zajęć i zabaw przemyślanych pod kątem bezpieczeństwa i ewentualnych
zagrożeń;
5) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;

6) powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach;
7) kontrola obecności dzieci na zajęciach;
8) ustalenie wspólnie z dziećmi zasad i norm zgodnego i bezpiecznego funkcjonowania w
grupie; wdrożenie i egzekwowanie go;
9) niezwłoczne powiadomienie w razie

wypadku dziecka Dyrektora przedszkola a także

rodziców, opiekunów prawnych dziecka;
10) znajomość procedury powypadkowej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ;
11) znajomość stanu zdrowia swoich wychowanków oraz ujawnionych przez rodziców chorób,
schorzeń, przypadłości i alergii dziecka; umiejętność właściwego postępowania w przypadku
wystąpienia związanego z nimi zagrożenia;
12) organizowanie

wycieczek

i

spacerów

zgodnie

z

obowiązującym

w

przedszkolu

Regulaminem wycieczek i spacerów. Zgłaszanie każdego wyjścia poza teren przedszkola
(spacer, wycieczka) do dyrekcji placówki oraz wypełnienie odpowiedniej karty wycieczki.

2. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy
administracyjno-obsługowi przedszkola.

§ 35
1. Zakres zadań nauczycieli związany ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania
i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z
programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji
dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, obejmuje:

1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb
środowiska;

4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;
5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego
realizowanego w danym oddziale;

7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie
zaproponowanej przez rodzica;

8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;

9) angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

§ 36

1. Zakres zadań nauczycieli związany z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczodydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:

1)

opracowanie samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami programu
wychowania przedszkolnego oraz wnioskowanie do dyrektora o dopuszczenie go do użytku.
Może to być również zaproponowanie programu opracowanego przez innego autora;

2) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy przedszkola oraz
programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;

3) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w przedszkolu;
4) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez
Dyrektora Przedszkola zgodnie z przepisami prawa;

5) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz
niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;

6) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i
tworzenie sytuacji edukacyjnych;

7) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
8) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
9) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich
kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, które
określają odrębne przepisy;

10) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę
pomieszczeń;

11) realizacja zaleceń Dyrektora, wicedyrektora oraz osób kontrolujących;
12) poddawanie się ocenie pracy zawodowej;
13) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy dydaktyczno

–

wychowawczej i opiekuńczej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie
informacji dotyczących dziecka;

14) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;
15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

16) nauczyciel

ma możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów

finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy.

§ 37

1. Zakres zadań nauczycieli związany z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych
mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz
dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:

1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
2) prowadzenie bieżącej diagnostyki;
3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem
potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;

4) dokumentowanie prowadzonych czynności zgodnie ze sposobem określonym przez Radę
Pedagogiczną (arkusze obserwacji);

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, opracowanie kryteriów
obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo - edukacyjnej;

6) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna) w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz
sporządzenie informacji dla rodziców.

§ 38

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze
strony Dyrektora

Przedszkola,

wyspecjalizowanych

placówek

i

instytucji

naukowo-

oświatowych.

2. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora
Przedszkola wynikające z działalności Przedszkola, w tym brać udział i pracować w
zespołach nauczycieli.

3. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół i współpracują ze sobą.

§ 39

1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy, w szczególności:
1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych
stron dzieci;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznawanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
5)

minimalizowanie

skutków

zaburzeń

rozwojowych,

zapobieganie

zaburzeniom

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza
przedszkolnym;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień dzieci;
8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
§ 40

1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy dziecka;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców
w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.

§ 41

1. Do zadań pedagoga w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
3)

podejmowanie

działań

profilaktycznych

zapobiegających

niepowodzeniom

edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.

§ 42
1.

Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno – obsługowych
określa Dyrektor przedszkola w zakresach czynności.

2.

Każdy pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się
do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami
prawa lub umową o pracę.

3.

Każdy pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych;

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie;
5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
4.

Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo
dzieci na terenie Przedszkola.

5.

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niebędących nauczycielami ustala Dyrektor
Przedszkola. Obejmuje on:
1) intendent: zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt, nadzorowanie sporządzania
posiłków i przydzielania norm żywnościowych dzieciom i personelowi, sporządzanie
jadłospisów,

prowadzenie

magazynu

i

dokumentacji

magazynowej

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami, sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu
przedszkolnego, załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności
pomieszczeń i sprzętu przedszkolnego (remonty, konserwacje);
2)

kucharz:

przyrządzanie

punktualnie

zdrowych

i

pełnowartościowych

posiłków,

przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru i dbałość o racjonalne ich
zużycie, prowadzenie magazynu podręcznego, utrzymywanie powierzonego sprzętu
kuchennego i dbałość o czystość pomieszczeń kuchennych;
3) pomoc kuchenna: pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków, utrzymywanie
w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych, załatwianie zleconych czynności
związanych z zakupem i dostarczeniem produktów;
4) pomoc nauczyciela: spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku
do wychowanków, poleconych przez dyrektora i nauczyciela danego oddziału oraz innych
wynikających z rozkładu czynności w ciągu dnia, utrzymanie czystości w przydzielonych
pomieszczeniach, rozbieranie i ubieranie dzieci przed wyjściem na dwór,

sprawowanie

opieki podczas ćwiczeń gimnastycznych, sprawowanie opieki podczas spacerów i
wycieczek, sprawowanie opieki podczas zabiegów higieniczno – sanitarnych, czuwanie nad
bezpieczeństwem dzieci od momentu odbioru od rodziców i doprowadzeniu ich do sali zajęć
oraz z sali do rodziców;
5) woźny: dbałość o dobro dziecka, współpraca z nauczycielem w procesie wychowawczo opiekuńczym, utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach, utrzymywanie w
stanie używalności powierzonego sprzęt, podawanie posiłków, rozbieranie i ubieranie dzieci
przed wyjściem na dwór,

sprawowanie opieki podczas ćwiczeń gimnastycznych,

sprawowanie opieki podczas spacerów i wycieczek, sprawowanie opieki podczas zabiegów
higieniczno – sanitarnych, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci od momentu odbioru od
rodziców

i doprowadzeniu ich do sali zajęć oraz z sali do rodziców;

6) konserwator, robotnik do pracy lekkiej: pilnowanie mienia przedszkola, utrzymywanie
czystości na powierzonym odcinku, prowadzenie nadzoru nad całym obiektem, dokonywanie
bieżących napraw i konserwacja maszyn, sprzętu i urządzeń;
7) Inspektor do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: przeprowadzanie kontroli warunków
pracy przedszkola oraz przestrzegania przepisów BHP przez pracowników, inicjowanie
i popularyzowanie na terenie przedszkola problematyki BHP;
8) pomoc administracyjna (biurowa): prowadzenie kancelarii przedszkolnej (sekretariatu),
sporządzanie sprawozdań, archiwizacja dokumentów, ewidencjonowanie frekwencji dzieci,
przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym przedszkola, wykonywanie
prac administracyjno – biurowych.
6. Wszystkich pracowników obowiązuje:
1) troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w
przedszkolu,
2) reagowanie na dostrzeżone sytuacje lub zachowania wychowanków stanowiące
zagrożenie bezpieczeństwa,
3) niezwłoczne powiadomienie dyrektora lub jego zastępcy o wszelkich dostrzeżonych

zdarzeniach mających znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie
zdrowia lub życia wychowanków,
4) zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola a także
ogrodu, zapytanie jej o cel pobytu i odpowiednie postępowanie,
5) reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez dzieci zasad
zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie
wulgarnych słów i zwrotów, wulgarne gesty.

Rozdział 10
Prawa i obowiązki rodziców
§ 43
Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:

1) zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola oraz programu
wychowania przedszkolnego w danym oddziale;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy;

4) przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola wniosków dotyczących pracy przedszkola;
5) przekazywanie opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i organowi
sprawującemu

nadzór

pedagogiczny

poprzez

swoje

przedstawicielstwo

(Radę

Rodziców)

6) dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia dzieci od następstw NW. Wysokość składki na
ubezpieczenie ustalają i pokrywają rodzice;

7) prowadzenia tzw. edukacji domowej, rozumianej jako zezwolenie na spełnianie przez
dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem w
trybie odrębnych przepisów;

8) realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ich
dziecka w trybie odrębnych przepisów.

§ 44

1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;
2) zapoznanie się i przestrzeganie zasad Regulaminu użytkowania rejestratora czasu pobytu
dziecka w przedszkolu;
3) wyposażenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce;
4) przyprowadzanie do przedszkola dziecka bez objawów chorobowych;
5) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola w godzinach ustalonych przez
przedszkole, tj. przyprowadzanie najpóźniej do godz. 8.20 i odbieranie do godz.16.30;
6) przyprowadzanie dziecka osobiście do sali zabaw i odbieranie bezpośrednio z grupy;
7) przyprowadzanie i odbieranie dziecka tylko przez osoby trzeźwe;
8) zgłaszanie spóźnień dziecka osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godziny 8.10;
9) bieżące aktualizowanie danych ( nr telefonu, adres, osoby upoważnione do odbioru dziecka);
10) przedstawienie dokumentu dotyczącego pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
co powoduje odmowę wydania dziecka jednemu z rodziców;
11) terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług przedszkola;
12) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
13) informowanie

o

przyczynach

nieobecności

dziecka

w

przedszkolu,

niezwłoczne

zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych i pasożytniczych.

§ 45
1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w
przypadku:
1) niedostosowania

dziecka

do

grupy

(np.

silna

agresja)

zagrażającego

zdrowiu

i

bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków,
jakimi dysponuje przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z
psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi;
2) uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia
zasad oddziaływania wychowawczego;
3) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia
współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej.
4) rezygnacja rodzica z usług Przedszkola;
5) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;

6) umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji);
7) niezgłoszenie się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego;
8) w przypadku zaległości w wysokości trzykrotności opłaty stałej, Dyrektor Przedszkola po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty, wykreśla dziecko z
rejestru
(wykazu) dzieci przedszkola;
9) nieusprawiedliwionej

nieobecności

dziecka

trwającej

miesiąc,

po wcześniejszym

powiadomieniu rodziców.
6.

Skreśleniu z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w przedszkolu obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego.

7.

Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.

8.

Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub
przesyła na adres podany przez rodziców.

Rozdział 11
Prawa i obowiązki dziecka
§ 46
1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) opieki i ochrony,
6) poszanowania jego własności,
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8) akceptacji jego osoby.

2. Ponadto dziecko ma prawo do:
1) akceptacji takim, jakim jest;
2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony;
7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony;

9) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
10) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;
11) wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
12) badania i eksperymentowania;
13) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami
bezpieczeństwa);

14) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;
15) wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;
16) nagradzania wysiłku;
17) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać
rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź);

18) ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
19) współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej
dziecka;

20) nauki regulowania własnych potrzeb;
21) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
22) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
23) możliwości spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza
przedszkolem, tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy.

§ 47
Do obowiązków dziecka należy:
1) przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie w odniesieniu do rówieśników,
nauczycieli

i innych pracowników przedszkola;

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;

3) przestrzegania higieny osobistej;
4) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;
5) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości;
6)

systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu
przedszkola na miarę własnych możliwości;

7) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 48
1.

Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo
wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad

2.

nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.
Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego
statutu.

3.

Projektowanie nowego statutu odbywa się w przypadku:

1) licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu;
2) gdy statut był wielokrotnie nowelizowany.
4.

Projektowanie zmiany statutu dokonuje się w przypadku:

1) zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego lub lokalnego;
2) potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych lub usprawnienia funkcjonowania społeczności
przedszkolnej;

3) ograniczenia lub utrudnienia w podejmowaniu działań przez określony organ Przedszkola;
4) zalecenia organów kontrolnych;
5) innych potrzeb (zmiana nazwy, nadanie imienia).
5.

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

6.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.

Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

Statut
Szkoły Podstawowej nr 9
im. Jana Pawła II w Świnoujściu

Statut został opracowany na podstawie:
•

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004r. Dz. U.256
poz.2572 z późniejszymi zmianami).

•

Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

•

Rozporządzenie MEN z 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

•

Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobów
organizowania nauki w publicznych przedszkolach, szkołach.

•

Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

•

Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych
szkół i przedszkoli.

•

Ustaw z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz.59).
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 9 im. Jana Pawła II w
Świnoujściu;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943 z późniejszymi zmianami);
2a) ustawie Prawo Oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia
2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59);
3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła
II w Świnoujściu;
4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców –
należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;
5) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków Szkoły;
6) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące piecze zastępczą nad dzieckiem;
7) wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej
opiece powierzono jeden z oddziałów w Szkole;
8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Świnoujście;
9) organie

sprawującym

nadzór

pedagogiczny

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

–

należy

przez

to

rozumieć

§2

1. Szkoła nosi nazwę:
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Szkoła Podstawowa Nr 9
im. Jana Pawła II
w Świnoujściu.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Siedziba szkoły znajduje się w Świnoujściu, przy ulicy Sąsiedzkiej 13a.
Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Świnoujście.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasto Świnoujście.
Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
Ustalona nazwa Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II w Świnoujściu używana jest
w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach. Szkoła posiada pieczęć urzędową
okrągłą dużą i małą, stempel prostokątny z adresem, numerem telefonu, NIP–em i
regonem Szkoły.

8. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Sąsiedzka
13a, tel./fax 91 322 17 24, 72-605 Świnoujście, NIP 855-15-70-588, REGON 810996722.

§ 2a
•

Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej wynosi 8 lat.

•

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

Rozdział 2
Cele i zadania Szkoły
§3
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej

podstawie, z uwzględnieniem: szkolnego zestawu programów nauczania oraz Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska
Szkoły.
2. Szkoła:
1) rozwija zainteresowania żeglarskie, krzewi tradycje i obrzędy morskie organizując
zajęcia w ośrodku żeglarskim, gdzie działa UKS ,,Keja”;
2) udostępnia ośrodek żeglarski na działalność UKS ,,Keja”.
§4
Celem Szkoły jest w szczególności:

1) zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, moralno-emocjonalnego i
fizycznego;

2) wspomaganie rodziny w wychowaniu ucznia i przygotowaniu go do:
a) życia w środowisku,
b) życia zawodowego,
c) życia w społeczeństwie,
d) uczestnictwa w kulturze;
3) troska o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia poprzez promowanie zdrowego trybu życia;
4) zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania uczniom w Szkole;
5) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły poprzez:
a. zorganizowanie zajęć świetlicowych,
b. umożliwianie spożywania posiłków,
c. prowadzenie zajęć specjalistycznych, w tym logopedycznych, socjoterapeutycznym oraz
innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

d. prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
6) kompensowanie istniejących braków środowiskowych;
7) ochrona poszanowania godności osobistej uczniów oraz życzliwe i podmiotowe ich
traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;

8) ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowanie go we
współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi;

9) umożliwienie zdobycia przez uczniów Szkoły Podstawowej świadectwa jej ukończenia;
10) przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym;
11) upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa;
12) współdziałanie z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania poprzez włączanie ich
zarówno w działania edukacyjne jak i wychowawczo-opiekuńcze;

13) zapewnienie rodzicom informacji o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych ich dzieci, a także informowania o zachowaniu dzieci i ich postępach
w nauce oraz przyczynach niepowodzeń szkolnych.
§5
W szczególności zadaniem Szkoły jest:

1) organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku;
2) umożliwienie realizacji programu nauczania dostosowanego do indywidualnych
możliwości ucznia;

3) organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań oraz kół przedmiotowych, zajęć
specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć
żeglarskich;

4) otaczanie szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej przy
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świnoujściu;
5) zapewnienie

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

w

celu

jak

najlepszego

usprawnienia zaburzonych funkcji;
6) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i
zdrowym środowisku;
7) prowadzenie pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej Szkoły w oparciu o
obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego;
8) rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania
dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur
Europy i świata;
9) kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, językowej i
religijnej oraz przynależności do społeczności międzynarodowej.
10) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie
edukacyjnym,
11) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,
12) prowadzenie lekcji Wychowania do Życia w Rodzinie w szkole (dla uczniów klas IV-VIII),
13) pracę

pedagoga

szkolnego

wspomaganą

badaniami

i

zaleceniami

poradni

w

Świnoujściu,

Sądem

psychologiczno-pedagogicznej, psychologa i logopedy
14) współpracę

z

Poradnią

Psychologiczno-pedagogiczną

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

§6
Szkoła upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy
wobec problemów ochrony środowiska poprzez:
1) poznanie różnorodnych warunków środowiskowych Gminy;
2) prowadzenie szerokiej profilaktyki poprzez propagowanie zdrowego stylu życia;
3) propagowanie działań o charakterze rekreacyjno-sportowym;
4) promocję zdrowia i higieny, doraźną pomoc w nagłych wypadkach, okresowe badania i
kontrole we współpracy z placówkami służby zdrowia.
§7
1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań Szkoły,
stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia poprzez:
1) zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia;
2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
3) realizowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły;
4) współpracę z rodzicami uczniów.
2. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła zatrudnia pedagoga, psychologa
oraz logopedę.
§8

1. Szkoła zapewnia opiekę oraz dba o warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi
psychofizycznemu uczniów.

2. Rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów w celu dostosowania treści, metod
i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych.

3. Organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Świnoujściu, a także

współpracuje z innymi

instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom i ich rodzicom.

4. Szkoła współdziała z poradnią, o której mowa w ust.3, oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej

w Świnoujściu oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i

specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom poprzez systematyczny kontakt z
przedstawicielami poszczególnych placówek w celu uzyskania pomocy diagnostycznoterapeutycznej oraz socjalnej.

§9

1. Szkoła umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w wybranych
dziedzinach poprzez:
1) organizowanie zajęć pozalekcyjnych;
2) organizowanie

konkursów

przedmiotowych

i

artystycznych

oraz

zawodów

sportowych;
3) udział

uczniów

w

konkursach

i

olimpiadach

przedmiotowych,

konkursach

artystycznych i zawodach sportowych;
4) organizuje, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, naukę religii
zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie;
5) prowadzi działalność innowacyjną, realizując programy własne, w oparciu o odrębne
przepisy.

§ 9a
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do
szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz
innych pracowników szkoły;
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach –
zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły;
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach;
4) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po
zajęciach lekcyjnych;
5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp;
6) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu
uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych;
7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne
prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej;
8) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej;
9) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w
stanie pełnej sprawności i stałej czystości;
10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów;

11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia;
12) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów
stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
13) 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;
14) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o
wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących
zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej
terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (nauczyciela):
1) do 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych
środków lokomocji;
2) do 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się
poza miasto;
3) do 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej.
3. Szkoła zgłasza Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed
wyjazdem na wycieczkę.
4. 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.
§ 10
1.

Szkoła rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki aktywnego wypoczynku.

2.

Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki przebywania uczniów na terenie Szkoły i
zajęć poza jej terenem:

1) opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia;

2) opiekę nad uczniami

podczas przerw międzylekcyjnych sprawuje nauczyciel

pełniący dyżur, zachowując na terenie mu podległym warunki bezpiecznego
wypoczynku;

3) opiekę nad uczniami podczas organizowanych przez Szkołę różnorodnych form
krajoznawstwa

i

turystyki

sprawuje

kierownik

wycieczki

oraz

przydzieleni

opiekunowie, zgodnie z odrębnymi przepisami;
3.

Szczególną troską o zachowanie

bezpieczeństwa i higieny pracy objęte są zajęcia

wychowania fizycznego, rekreacyjno-sportowe, zawody i rozgrywki sportowe, zgodnie z
odrębnymi przepisami.
§ 11

1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i
profilaktyki.

2. Zapewnia rodzicom udział w życiu Szkoły, poprzez możliwość przedstawiania wniosków i
uwag na zebraniach rodziców oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w radach
klasowych oraz w organach Rady Rodziców.
§ 12
Szkoła organizuje opiekę zdrowotną w zakresie:
1) udzielania doraźnej pomocy medycznej;
2) dbałości o higienę i estetyczny wygląd uczniów;
3) propagowania oświaty zdrowotnej.
§ 13

1. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych Szkoła udziela
pomocy materialnej we współpracy z

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w

Świnoujściu.

2. O udzielenie pomocy, o której mowa w ust.1, z wnioskiem do Dyrektora Szkoły występuje
rodzic dziecka, jego wychowawca lub pedagog szkolny.
§ 14
1. Szkoła organizuje i realizuje zadania w zakresie wolontariatu.
2. Szkolny wolontariat wspiera funkcję dydaktyczną, wychowawcą i opiekuńczą Szkoły:
1) umożliwia uczniom zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności, poszerza zasób
wiedzy

z

zakresu

problemów

wykluczenia

społecznego,

niepełnosprawności,

bezdomności;
2) przyczynia się do kształtowania postaw prospołecznych uczniów, stałej gotowości
niesienia pomocy innym w różnych sytuacjach życiowych;
3) umożliwia wyjście naprzeciw potrzebom uczniów pochodzącym z ubogich rodzin, których

rodzice potrzebują pomocy i wsparcia.

§ 15
1. Szkolny Wolontariat w szczególności:

1) rozwiązuje trudności niektórych uczniów bez interwencji innych instytucji (np. pomoc w
nadrabianiu

zaległości szkolnych, jednorazowe akcje pomocy materialnej ubogim

uczniom);

2) uczy wartości, jaką jest pomoc innym, wrażliwości oraz wzajemnej życzliwości poprzez:
a. udzielanie korepetycji uczniom z problemami w nauce;
b. zbiórki pieniędzy dla potrzebujących uczniów szkoły, poprzez np. zorganizowanie
loterii fantowej, szkolnej dyskoteki bądź uczniowskiej imprezy integracyjnej;

c. zbiórki podręczników i książek;
d. działania kulturalne: szkolne spektakle, tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek
głównie o tematyce humanitarnej;

3) promuje ideę wolontariatu w Szkole i środowisku lokalnym.
2. W skład Szkolnego Wolontariatu wchodzą:
1) opiekun lub opiekunowie (nauczyciel lub nauczyciele);
2) lider Wolontariatu (wybrany spośród uczniów);
3) członkowie Wolontariatu – uczniowie szkoły.
3. Opiekun i lider kierują działalnością Wolontariatu, reprezentują go na zewnątrz oraz
współpracują z centrami wolontariatu.
4. Do zadań opiekuna szkolnego wolontariatu należy w szczególności:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zainicjowanie powstania grupy;
zachęcenie wolontariuszy do zaangażowania;
szkolenie wolontariuszy;
współpracy z rodzicami;
wspieranie wolontariuszy;
prowadzenie dla nich systematycznych spotkań;
motywowanie w sytuacjach zniechęcenia.

§ 16
1. Wolontariat organizowany w Szkole stanowi płaszczyznę współpracy z innymi instytucjami w

środowisku lokalnym – ośrodkiem pomocy społecznej, ośrodkiem kultury, biblioteką, placówkami
opieki i wychowania.
2. Do działań podejmowanych w partnerstwie z innymi instytucjami należą w szczególności:
1) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących;
2) pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych, zastępczych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
3) odwiedziny w świetlicach środowiskowych, domach dziecka, domach pomocy społecznej;
4) organizacje imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek
funkcjonujących w środowisku lokalnym;
5) przygotowywanie świątecznych paczek dla seniorów bądź dzieci z domów dziecka.
§ 17
Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) pracowni komputerowej;
3) biblioteki;
4) czytelni;
5) świetlicy;
6) stołówki;
7) gabinetu pielęgniarki szkolnej;
8) gabinetu terapii pedagogicznej;
9) gabinetu pedagoga, logopedy i psychologa;
10) hali sportowej;
11) boisk oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
12) pomieszczeń Szkolnego Ośrodka Żeglarskiego;
13) szatni.
Rozdział 3
Organy Szkoły i ich kompetencje
§ 18
1.

Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego
oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych,

określają odrębne przepisy.
2.

Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w
zakresie i na zasadach określonych w ustawie.
§ 19

1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Uczniowski;
4) Rada Rodziców.
1a. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w
stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego
uczniów, jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
1b. 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.

2. Organy Szkoły współpracują ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania, opieki oraz
w rozwiązywaniu wszystkich istotnych problemów Szkoły.

3. Każdy z organów Szkoły ma możliwość:
1) swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;
2) rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły;
3) uzyskiwania aktualnych informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub
decyzjach innego organu.
§ 20

1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne przepisy.
§ 21
1.

Dyrektor Szkoły jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz. jest przełożonym służbowym
wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.

2.

Do

zadań

Dyrektora

Szkoły

nadzorowanie pracy Szkoły.

należy

planowanie,

organizowanie,

kierowanie

i

3.

Dyrektor Szkoły w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.
§ 22

1. 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.
2. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
5)

dysponowanie

środkami

określonymi

w

planie

finansowym

szkoły,

ponoszenie

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,
9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
10) występowanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie
ucznia do innej szkoły,
11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych
wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o
działalności szkoły,

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej
kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą
oraz określenie warunków jego spełniania,
14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie
szkoły podstawowej,
15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów
nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od
początku następnego roku szkolnego,
17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
takiego nauczania,
19) ustala dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i
nauczycielom,
21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów
tygodniowego rozkładu zajęć,
22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
23) stwarza warunki umożliwiające podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej
uczniom.
3. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy
należy w szczególności:
1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i
pracowników niebędących nauczycielami,
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników
szkoły,
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających
status pracowników samorządowych,
6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,
7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,
8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji
zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę,
12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub
złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra
dziecka,
15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą
o związkach zawodowych,
16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym
regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,
4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą
rodziców i samorządem uczniowskim.
5. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją
procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
6. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.
§ 23

1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i
innym pracownikom Szkoły;

3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych

pracowników

Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych
warunków;

5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym
odrębnymi przepisami, a w szczególności:

a. zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,
b. ustala:
- zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego
podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,
- regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły,
- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
c. ustala plan urlopów pracowników Szkoły niebędących nauczycielami;

6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym
regulaminem.
§ 24

1. Dyrektor Szkoły jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia
Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.
§ 25

1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz
pozostałymi organami Szkoły.

2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o działalności Szkoły;

2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy
Szkoły;

3) zasięga opinii organów Szkoły w sprawach określonych ustawą oraz przepisami
wykonawczymi do ustawy.
§ 26

1. Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane
przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,
7) zaproponowany przez nauczyciela program 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.
4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub
jego zmiany.
6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o
odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w
szkole.
7. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych
na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
9. Uchwały rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co

najmniej połowy członków.

§ 27
Samorząd Uczniowski
1.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu
Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i
powszechnym.

3.

Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami całej społeczności uczniowskiej.

4.

Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów, jednakże plan
działania Samorządu musi być wcześniej przedstawiony Dyrektorowi w celu uzyskania
akceptacji.

5.

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

6.

Zasady funkcjonowania wolontariatu reguluje § 14,15 i 16 Statutu Szkoły.

7.

Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz
Radzie Rodziców propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności
dotyczące:

1) działalności dydaktyczno – wychowawczej,
2) organizacji szkoły,
3) realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.
8. Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby:

1) uczniowie znali program nauczania i wychowania, swoje prawa oraz stawiane im
wymagania,

2) uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i
zachowaniu,

3) organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwej proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

4) uczniowie mieli możliwość rozwijania działalności kulturalnej, artystycznej,
oświatowej i innej,

5) uczniowie dbali o mienie szkoły.
9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
10. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić postanowienia Samorządu, jeżeli są
one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły.

§ 28

1.
2.
3.
4.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
W jej skład wchodzą przedstawiciele oddziałów.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy zatwierdzenie Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły i innej dokumentacji Szkoły dotyczącej dzieci.

5. W zakres kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców wchodzi:
1) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko Dyrektora Szkoły;

2) możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu
prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach Szkoły;

3) opiniowanie podjęcia działalności w Szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;
4) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na
terenie szkoły jednolitego stroju;

5) zgoda - na wniosek innych organów Szkoły - na wprowadzenie obowiązku noszenia
przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;

6) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie Szkoły;
7) wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład komisji powoływanej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły;

8) wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład zespołu rozpatrującego
odwołanie nauczyciela od oceny jego pracy;

9) opiniowanie wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu
nauczania.

6.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

7.

Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
§ 29

1.

Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji.

2.

Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji
statutowych celów i zadań Szkoły.

3.

Współdziałanie organów Szkoły odbywa się według następujących zasad:

1)
2)
3)
4)
5)

pozytywnej motywacji;

4.

Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły.

5.

Współdziałanie organów Szkoły obejmuje w szczególności:

partnerstwa;
wielostronnego przepływu informacji;
aktywnej i systematycznej współpracy;
rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa
oraz w Statucie Szkoły poprzez:

2)
3)
4)
5)
6)

udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;
organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły;
możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Szkoły;
rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;
opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych
przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;

7) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i
podejmowanych działaniach lub podjętych decyzjach.
6.

Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala Dyrektor Szkoły.
§ 30

1. Spory między organami Szkoły rozpatrywane są na wspólnych zebraniach organów.
1a. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po
wysłuchaniu zainteresowanych stron.
2. Organy między sobą ustalają formy ich rozstrzygnięcia.
3. Dopuszcza się możliwość powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany
przez strony sporu.
4. Komisja, o której mowa w ust.3,

po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad.
5. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu.
6. W przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie Szkoły, każda ze stron ma

prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w
zależności od zakresu właściwości rzeczowej oraz przedmiotu sporu.

Rozdział 4
Organizacja Szkoły
§ 31
1.

Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1) arkusz organizacji Szkoły;
2) tygodniowy rozkład zajęć.
2.

Arkusz organizacji Szkoły określa głównie:

1)
2)
3)
4)

liczbę pracowników Szkoły;
liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego;
liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
liczbę godzin zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć
pozalekcyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego.

3.

Arkusz organizacji Szkoły na dany rok szkolny opracowuje Dyrektor Szkoły na podstawie
ramowego planu nauczania, a zatwierdza organ prowadzący Szkołę.

4.

Tygodniowy

rozkład

zajęć

określający

organizację

stałych,

obowiązkowych

i

nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych ustala Dyrektor Szkoły na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy.
§ 32
Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniając terminy ich rozpoczęcia
i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć,
określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych.
§ 33

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, do którego uczęszczają dzieci
o zbliżonym wieku.

2. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich

przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania.

3. O liczbie utworzonych oddziałów w danym roku szkolnym decyduje liczba uczniów
zamieszkałych w obwodzie Szkoły, o ile organ prowadzący Szkołę nie przyjmie
odrębnych uregulowań w tym zakresie.

4. Podział oddziału na grupy dokonywany jest na zajęciach wymagających specjalnych
warunków

nauki

i

bezpieczeństwa

z

uwzględnieniem

zasad

określonych

w

rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

5. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą
być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych,
międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
§ 34
1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
1a) Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25
uczniów.
1b) 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 większa ponad liczbę (nie więcej niż 25 uczniów).
1c) Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad
liczbę określoną na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,
1d) Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż
o 2 uczniów.
1e) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona w szkole zatrudnia się
asystenta nauczyciela, który wspiera prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze w tym oddziale.
1f) oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. Art. 64 ust. 3b i 3c (u.s.o.),
może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Przerwy śródlekcyjne trwają 5, 10, 20 minut (w zależności od organizacji roku szkolnego).
4. W celu realizacji zadań statutowych w Szkole prowadzone są:

1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującymi w danym oddziale planem
nauczania;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny

nauczany w ramach obowiązujących zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia , dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolonego zestawu programu
nauczania;
c) zajęcia nieobowiązkowe: Religia, Etyka, Wychowanie do Życia w Rodzinie,

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznia
5) zajęcia edukacyjne, o których mowa pkt. 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą
organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady
rodziców.
5. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione zajęcia edukacyjne.
6. Zajęcia wymienione w ust.4 2 pkt 3 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
7. Szczegółowy plan obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów i grup
przedmiotowych określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzony, według zasad określonych w §
36 ust.4 niniejszego Statutu.
7. Zajęcia dodatkowe organizowane są stosownie do posiadanych środków finansowych
w wymiarze i czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
§ 34a
1. Religia/ etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których
rodzice wyrażają takie życzenie.
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w
kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3.

Uczniowie

nie

korzystający z

lekcji

religii/etyka

objęci są

zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi.
4. Nauczyciel religii/ etyki wchodzi w skład rady pedagogicznej.
5. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów,
ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcześniej.
6. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej
ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
§ 34b
1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do
życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie
pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach
„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo
wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
§ 34c
1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki
pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a
szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi
przepisami.

§ 35
1. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania,
wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez
względu na postać i sposób przekazywanych tych informacji ( Art. 5g u.s.o.)
§ 36
1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią ogólnokształcąca, w której prowadzą zajęcia
nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych
zbiorów.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły na zasadach
określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
4. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia i czytelnia ze stanowiskiem komputerowym,
podłączonym do Internetu.
5. Zadaniem biblioteki jest:

1) gromadzeni, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
2) udostępnianie zbiorów w bibliotece i czytelni,

3) prowadzenie działalności informacyjnej,
4) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej
5) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie kultury czytelniczej, zaspakajanie
potrzeb kulturalnych,

6) organizacja wystaw okolicznościowych, prelekcji, spotkań z pisarzami,
7) inspirowanie kultury czytelniczej uczniów poprzez rozbudzanie i rozwijanie ich
indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań czytelniczych (np. poprzez konkursy, kiermasze),

8) pomoc uczniom w przygotowaniu do konkursów, olimpiad przedmiotowych i sprawdzianów
np. poprzez dobór literatury.
6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich
zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.
7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe
pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe.
§ 37

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.
2. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
1) udostępniania zbiorów;
2) udzielania potrzebnych informacji;
3) udzielania porad przy wyborze lektury;
4) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców
i nauczycieli poszczególnych przedmiotów;

5) pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktycznowychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;

6) przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i
obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
3. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
1) gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz
odpisywania ubytków w tych materiałach;

3)
4)
5)
6)

sporządzania planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy;
prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;
prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;
prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.

4. Zadaniem biblioteki jest:
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do
korzystania z różnych mediów, źródeł informacji;
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
10) organizacja wystaw okolicznościowych.
§ 38
1.

Obowiązki

i

uprawnienia

nauczyciela

bibliotekarza

wynikające

z

realizacji

zadań

programowych szkoły.
2. Współpraca z innymi nauczycielami:
1) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym poprzez
wyszukiwanie literatury metodycznej oraz przygotowanie bibliografii na dany temat;
2) współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami kół zainteresowań
w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych m.in. po przez dostarczanie źródeł i opracowań
na lekcje, zajęcia poza lekcyjne oraz szkolenia, itp.;
3) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów i olimpiad;
4) przez wspólne prowadzenie lekcji na dany temat;
5) umieszczanie wykazów nowości w pokoju nauczycielskim.
3. Współpraca z rodzicami
1) udostępnianie rodzicom uczniów literatury i nowych materiałów z zakresu wychowania w
rodzinie, przezwyciężania kłopotów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych;
2) udzielanie informacji dotyczących czytelnictwa ich dzieci i współpracy w poznawaniu ich
preferencji czytelniczych.
4. Współpraca z aktywem bibliotecznym:
1) tworzenie i organizacja pracy zespołu uczniów, którego zadaniem jest pomoc pracach
bibliotecznych (np. prowadzenie wykazu czytelnictwa swojej klasy, informowanie o terminie
zwrotu książek i nowościach czytelniczych),
2) organizowanie imprez dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

5. Współpraca z innymi bibliotekami – organizowanie różnego rodzaju imprez (konkursy
czytelnicze, plastyczne, lekcje czytelnicze).
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym – organizowanie imprez przez społeczność szkolną np.
(Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka).
§ 39
Świetlica szkolna

1. Dla uczniów klas I- III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas
pracy ich rodziców i uczniów wszystkich klas dzielnic Warszów, Karsibór dojeżdżających
do szkoły autobusem szkolnym Szkoła organizuje świetlicę szkolną.

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców dziecka - Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej zawierającej w szczególności:

1) informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy;
2) wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;
3) sposób kontaktowania się z rodzicami, np. w razie wypadku lub w przypadku
nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach.

3. Zajęcia

wychowawczo-opiekuńcze

w

świetlicy

prowadzone

są

w

grupach

wychowawczych. Grupa wychowawcza może być utworzona w zależności od potrzeb z:

1) grupy uczniów jednego oddziału;
2) uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku;
3) uczniów z trzech lub więcej klas o różnym wieku.
4. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.
5. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 45
minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.

6. Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:
1) stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie;
2) wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów;
3) zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne
kontrolowanie jego przestrzegania.

7. Do zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy należy:
1) organizowanie opieki wychowawczej i zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa uczniów;
2) organizowanie warunków sprzyjających do nauki własnej i odrabiania zadań domowych;
3) stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami.

8. Nauczyciel - wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za:
1) właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;

2) regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie
dzieci na zajęcia;
3) utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń
świetlicy;
4) zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece ( w czasie zajęć w świetlicy i
poza nią);
5) stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;
6) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;
7) prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.

9. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:
1) korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych:
2) uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy (a w
szczególności

zajęć

artystycznych)

na

zasadzie

działania

dobrowolnego

wynikającego z wewnętrznych potrzeb dziecka, są one bowiem formą organizacji
czasu wolnego i nie mogą być dodatkowym obowiązkiem.

10. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:
1) zachowywania się w sposób kulturalny
2) utrzymywania ładu i porządku w świetlicy;
3) dbanie o gry, zabawki i sprzęt świetlicowy jako wspólne dobro wszystkich
wychowanków.

4) wykonywania poleceń nauczyciela wychowawcy;
5) nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.
11. Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Dyrektor Szkoły w
regulaminie pracy świetlicy.
12. Regulamin, o którym mowa w ust.11, określa w szczególności zasady organizacji zajęć,
ramowy rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym.
§ 40
Stołówka szkolna

1. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
2. Wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym

szkołę.

3. Z obiadów mogą korzystać wszyscy chętni oraz uczniowie zakwalifikowani przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.

4. Obiady wydaje się również na wynos w godzinach pracy stołówki.

5. Wydawanie obiadów dla uczniów koordynują i nadzorują pracownicy świetlicy.
6. Stołówka jest czynna w dni nauki szkolnej i inne dni, gdy organizowane są w Szkole
zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla dzieci.

7. Zasady organizacji pracy stołówki określa Dyrektor Szkoły w regulaminie stołówki.
§ 41
1.

Szkoła oferuje rodzicom następujące formy współdziałania w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;
zebrania oddziałowe organizowane co najmniej dwa razy w roku;
dni otwarte co najmniej dwa razy w roku;
pomoc w organizacji wycieczek i sprawowania opieki nad dziećmi;
pomoc w organizacji imprez szkolnych oraz udział w nich;
zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;
warsztaty, pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania
problemów wychowawczych.

2.

Rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w godzinach pracy Szkoły
w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas zebrań z nauczycielami.
§ 42

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli
uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem
w rozstrzygnięciu kwestii spornych.

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności pożądane jest prowadzenie przez
wychowawcę oddziału przez cały cykl nauczania na każdym etapie edukacyjnym.

4. Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
1) z urzędu;
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy.
5. Wnioski, o których mowa w ust.4 pkt. 2, nie mają dla Dyrektora charakteru wiążącego.
6. O sposobie ich załatwienia Dyrektor Szkoły informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od
daty otrzymania wniosku.
§ 43

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji pracy Szkoły określa Regulamin Szkoły, którego
zapisy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa.
Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§ 44

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach
niepedagogicznych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1,
określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie
zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

4. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.

5. Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym
zakresie przepisy Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.

6. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor
Szkoły z uwzględnieniem:

1) odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć
organizowanych przez Szkołę;

2)
3)
4)
5)

odpowiedzialności za powierzone mienie;
współpracy z rodzicami;
doskonalenia warsztatu pracy;
realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.

§ 45

1. Nauczyciel sprawuje:
1) bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;

2) opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek i
zorganizowanych wyjść;

3) opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do
pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem
ustalającym porządek, czas i terminy dyżurów.

2. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:
1) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;
2) dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;
3) stosuje przyjęte przez Szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów;
4) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje;
5) systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze
oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;

6) przygotowuje uczniów do konkursów oraz innych form współzawodnictwa
sportowego;

7) udziela indywidualnej pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce;
8) czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej.
3. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
1) wyboru programu nauczania;
2) decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
3) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;
4) opracowania własnego program nauczania;
5) zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych.
4. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za :
1) prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
i stosowanie w nich właściwych metod pracy;

2) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;
3) włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, Programem
Profilaktyczno-Wychowawczym Szkoły;

4) uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości
uczniów;

5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć
prowadzonych w Szkole i poza nią;

6) przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;
7) powierzone mu mienie Szkoły.
5. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 46

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w
szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
1) otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;
2) współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o programie i planie wychowawczym
na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i
koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych
uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów
szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z dysfunkcjami i niepowodzeniami);

4) utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a.
b.
c.
d.
e.

poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;
udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;
włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;
powiadamiania o przewidywanej dla ucznia okresowej/rocznej ocenie niedostatecznej na
30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;

f. współpracuje z pedagogiem, psychologiem, logopedą w rozpoznawaniu różnorodnych
potrzeb uczniów.

4. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika
lekcyjnego, arkuszy ocen i innej dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi
przepisami i ustaleniami

Dyrektora Szkoły.

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony pedagoga i psychologa, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze
strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i
naukowych.

6. Wychowawca ustala spójne ze szkolnym programem i programem profilaktyki treści i
formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

7. Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w Szkole
zasady oceny zachowania uczniów.

8. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:
1) programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym
opracowaniu programu wychowawczego na dany rok szkolny;

2)
3)
4)
5)
9.

dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji klasy;
informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania;
utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów;
organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami.
Wychowawca odpowiada za:
1) osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;
2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy
i Szkoły;
3) bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych,
wycieczek, spotkań.

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

11. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły,
któego decyzja jest ostateczna.

§ 47
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole i placówce polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych
wpływających na jego funkcjonowanie w szkole i placówce, w celu wspierania potencjału
rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu
szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.
2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole i placówce wynika w
szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem
spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole i placówce rodzicom uczniów i
nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce jest dobrowolne i
nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły lub placówki.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole i placówce zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy
zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi
dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły lub placówki;
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,
6) poradni;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pomocy nauczyciela;
9) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których
mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;

10) pracownika socjalnego;
11) asystenta rodziny;
12) kuratora sądowego;
13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży.
9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z
uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3 zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5)

zajęć

specjalistycznych:

korekcyjno-kompensacyjnych,

logopedycznych,

rozwijających

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i
kariery zawodowej
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
8) porad i konsultacji;
9) warsztatów.
10. W szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i
nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
11. Dyrektor, szkoły lub placówki organizuje wspomaganie szkoły i placówki w zakresie realizacji
zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i
przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej.
§ 47a
1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba
uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie
może przekraczać 5.
3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami
sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może

przekraczać 10, chyba, że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.
5. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i
odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole lub
placówce oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły lub placówki. Liczba
uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
6. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, jest organizowana dla uczniów, którzy mogą
uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w
szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z
oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich
specjalnych potrzeb edukacyjnych.
7. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz
2) indywidualnie z uczniem.
8. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole programy nauczania, z
dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu
zdrowia.
9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w
szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może
przekraczać 8.
10. Godzina zajęć, o których mowa w § 47 ust. 1 – 6 trwa 45 minut.
11. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w § 47 ust. 1-6 w czasie dłuższym lub
krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych
zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.
12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
§ 47b
1. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
2. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w szkole i placówce
należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 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 lub placówki;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu
podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w
zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki oraz efektów działań
podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
3. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole i placówce prowadzą w szczególności:
1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u
uczniów:
– trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań;
2) szczególnych uzdolnień.
4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel,
wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy
z uczniem i informują o tym:
1) w przypadku szkoły i placówki, w której funkcjonuje szkoła – wychowawcę klasy;
2) w przypadku placówki, w której nie funkcjonuje szkoła – dyrektora placówki.
5. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy grup
wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod
pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.
6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców
ucznia/ opiekuna prawnego.

§ 47c
1. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole i placówce należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu
określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania
problemów

wychowawczych

stanowiących

barierę

i

ograniczających

aktywne

i

pełne

uczestnictwo ucznia w życiu szkoły i placówki;
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 szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Do zadań logopedy w szkole i placówce należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia
stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i
nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
językowej we współprac z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i
uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w
życiu szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych
dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub
specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania
efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły i
placówki;
3)

prowadzenie

zajęć

korekcyjno-kompensacyjnych

oraz

innych

zajęć

o

charakterze

terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym
uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i
uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w
życiu szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów
udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce, na wniosek dyrektora
szkoły i placówki, zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
§ 47d
Nauczanie indywidualne
1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na
czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z
organem prowadzącym szkołę.
3. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z
organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu
prowadzenia zajęć.
4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w szkole
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego
nauczania w klasach I-III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.
5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego
nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku
nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć
od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.
6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i
bezpośrednim kontakcie z uczniem.
7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze
wskazaniami w orzeczeniu.
8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne
wynikające

z

ramowych

planów

nauczania

dostosowane

do

potrzeb

i

możliwości

psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie
z odrębnymi przepisami (WF, język obcy).
9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej,
stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są
realizowane.
10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś
dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
11. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.
12. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego
należy:
1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;
2) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia
ucznia w życiu szkoły;
3) podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;

4) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych.
13. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z
obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne
formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach
edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko
rodziców/prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.
14. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego
w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz
z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą
uczęszczanie ucznia do szkoły.
15.

Dyrektor

szkoły

zaprzestaje

organizacji

nauczania

indywidualnego

na

wniosek

rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika,
że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły

w

przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię pp.,
która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.
16. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu

na

zasadach określonych w WSO.
§ 48
Zespoły nauczycieli

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem
jest w szczególności:

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego
modyfikowanie w miarę potrzeb;

2) korelowanie

treści

przedmiotowych

przekazywanych

na

poszczególnych

przedmiotach;

3) zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących w danym oddziale nauczycieli w celu
stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na cały
zespół klasowy;

4) analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie stosownych
wniosków związanych ze zmianą organizacji kształcenia Radzie Pedagogicznej;

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego,
w tym dla początkujących nauczycieli;

6) opiniowanie przygotowanych w Szkole innowacyjnych programów nauczania;
7) współdziałanie w organizowaniu szkolnych pracowni przedmiotowych, a także w
uzupełnianiu ich wyposażenia;

8) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania
wyników nauczania;
§ 49
Zespół wychowawczy

1. Nauczyciele, którym powierzono szczególnej opiece oddział szkolny, tworzą zespół
wychowawczy.
1a. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: pedagog, psycholog, wychowawcy, w miarę
potrzeb inni nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły.

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:
1) zorganizowanie współpracy wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizacji
Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły;

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie radzenia sobie z
trudnościami wychowawczymi uczniów Szkoły;

3) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów;
4) współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez ogólnoszkolnych
środowiskowych;

5) wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
6) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia;
7) analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie
sposobów udzielania im skutecznej pomocy,

8) współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą i psychologiem.
§ 49a
Zespół przedmiotowy
1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania

wyników nauczania,
3)

organizowanie

wewnątrzszkolnego

doskonalenia

zawodowego

oraz

doradztwa

metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

Rozdział 6
Uczniowie Szkoły
§ 50
Przyjmowanie uczniów do szkoły
1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami.
3. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klas II-VIII jeżeli szkoła
dysponuje wolnymi miejscami.

§ 51
Prawa ucznia
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i
poszanowanie jego godności;
3) poszanowania swej godności, przekonań i własności;
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a
także

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
6) obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć lekcyjnych;
8) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w

organizacjach działających w szkole;
9) nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów, dni
wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej (nie dotyczy przedmiotów odbywających się
tylko w poniedziałek i piątek).
1a. Uczeń ma także prawo do:
1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej,
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,
8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,
12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,
13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie
przewozu do szkoły,
14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i
ulepszeń w życiu klasy i szkoły,
15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo
wyborcze),
17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich
sprawach

szkoły,

w

tym

sprawach

dotyczących

realizacji

wymienionych

powyżej

podstawowych praw uczniów,
18) pomocy materialnej.
2. Uczeń ma prawo do jednego dnia w semestrze tzw. "osobistego", w którym może być
nieprzygotowany do zajęć szkolnych:

1) uczeń zgłasza zamiar wykorzystania "dnia osobistego" na początku swojej pierwszej lekcji;
2) nauczyciel jest zobowiązany odnotować fakt zgłoszenia "dnia osobistego" w dzienniku;
3) niewykorzystany w semestrze "dzień wolny" przepada.
3. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy
organizować imprezy klasowe i szkolne:
1) Dzień Wiosny – wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia karty
wycieczki,
2) Prima Aprilis – dopuszcza się w tym dniu kulturalne i w dobrym tonie żarty na terenie
szkoły,
3) Dzień Patrona Szkoły
4) Dzień Dziecka i Sportu,
5) imprezy klasowe: Andrzejki, Mikołajki, Walentynki itp., po zajęciach lekcyjnych.
4. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest niedozwolone.
5. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w
domu.
6. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela,
wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców – zarówno w
przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich
wiadomości i rozwoju zainteresowań.
7. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma
prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie
uzgodnionym.
8. Uczeń ma prawo do uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady
Pedagogicznej o przewidywanej dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz
odpowiednio - na 30 dni przed zakończeniem okresu o przewidywanej ocenie niedostatecznej
śródrocznej i rocznej.
9. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
1) wychowawcy klasy,
2) dyrektora szkoły.
10. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub
naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
11. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
12. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
13. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

§ 52
Obowiązki ucznia
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:
1) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych uczniów i dorosłych.
2) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;
3) przeciwstawiać się przejawom brutalności;
4) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;
5) dbać o dobro, ład i porządek w szkole;
6) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić
starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;
7) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich
przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia w-f, ...);
8) zostawiać okrycia wierzchnie w szatni.
2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenia klas i innych
pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa
uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.
4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych
zajęciach.
5. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W
szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.
6. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
7. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.
8. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka/zeszyt do korespondencji , jako
podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt ze szkołą. Wszystkie zwolnienia powinny
być odnotowane w dzienniczku.
9. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły,
nie później niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności
uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.
10. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych
regulaminach, a w szczególności:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad
poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu

zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany
jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:
a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
b) nie rozmawiać z innymi uczniami,
c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
11. Nosić obowiązujący w szkole strój szkolny,
12. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych
przez dyrektora szkoły.
§ 53
1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada
Pedagogiczna.
2. Przez strój galowy należy rozumieć:
1) dla dziewcząt – czarna lub granatowa spódnica/ spodnie i biała bluzka;
2) dla chłopców – czarne lub granatowe spodnie i biała koszula.
3. Ubiorem codziennym ucznia jest jednolity strój szkolny zwany "mundurkiem szkolnym"
1) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że
szkoła jest miejscem pracy i nauki, w związku z tym zabrania się koloryzacji włosów i zdobienia
paznokci oraz noszenia ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
2) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest do noszenia obuwia
zamiennego, niezagrażającego zdrowiu (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy).
3a. Ocena z zachowania a brak noszenia mundurka szkolnego:
1) ocena wzorowa - w wyjątkowych sytuacjach do 3 razy w semestrze;
2) ocena bardzo dobra - do 6 razy w semestrze;
3) ocena dobra - do 10 razy w semestrze.

4. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki,
5. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.
6. Zabrania się używania w czasie lekcji sprzętu elektronicznego np. telefonów komórkowych,
odtwarzaczy, tabletów, dyktafonów, smartfonów itp. W trakcie zajęć telefon komórkowy i każdy
inny sprzęt elektroniczny ma być wyłączony. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie
lub zgubienie czy kradzież sprzętu przyniesionego przez ucznia. Nie wolno nagrywać przebiegu

lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego, jak również filmować i fotografować nauczycieli,
uczniów i pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody. W przypadku naruszenia powyższych
ustaleń nauczyciel ma prawo odebrać telefon, czy inny sprzęt zakłócający pracę w szkole, a po
odbiór poprosić rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
§ 54
Nagrody
1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń
może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1) pochwałę wychowawcy wobec klasy,
2) pochwałę dyrektora wobec uczniów i nauczycieli,
3) list pochwalny do rodziców,
4) dyplom uznania,
5) nagrodę rzeczową dla "Prymusa Szkoły",
6) świadectwo z biało-czerwonym paskiem.
7) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski.
2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się
na świadectwie szkolnym.
§ 55
Kary
1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego
poprzez:
1) upomnienie wychowawcy klasy,
2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
3) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,
4) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz,
5) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do
innej szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na
postawę ucznia. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje gdy:
1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w
regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu
innych uczniów,

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.
3. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu
uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od
uzyskania kary.
4. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w
szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej,
rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
2) odwołać karę,
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
5. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
6. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.
7. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary.
Rozdział 7
Zasady, warunki oraz sposób oceniania uczniów Szkoły
§ 56

1. Ocenianiu w Szkole podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
1a. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów
nauczania;
3) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu 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.

3. Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe

ustalone przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
§ 57
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
postępach w tym zakresie;
2) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
4a) monitorowanie bieżącej pracy ucznia,
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
§ 57a
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań
wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
2) ustalanie kryteriów zachowania;
3) ustalanie

ocen

bieżących

i

ustalanie

śródrocznych

ocen

klasyfikacyjnych

z

obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i

dodatkowych zajęć

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o postępach i

trudnościach

ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji

oceniania i pisemnych prac uczniów.
8) Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 57b
1. Każdy nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie:
a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie
zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista
obecności,
c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach
edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na
lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach
a) i b).
2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz
kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć
edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista
obecności.
3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z
obowiązku
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warunkami

i

sposobami

oceniania

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność
rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania
wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
§ 58

1.

Oceny bieżące i śródroczne, oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna z zachowania są ustalane w
sposób określony przez Statut Szkoły.

2.

Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, w
klasach IV-VIII szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali,
używając następujących skrótów literowych:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

stopień celujący

- 6 - cel;

stopień bardzo dobry

- 5 - bdb;

stopień dobry

- 4 - db;

stopień dostateczny

- 3 - dst;

stopień dopuszczający

- 2 - dop;

stopień niedostateczny

- 1 - ndst;

3.

Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych lub jako
informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne
ucznia. Zasady stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych
systemach oceniania.
1) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których
mowa w ust. 2 pkt 1-5.
2) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.
2 pkt 6.

4. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej. Stopnie
klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach
egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie w pełnym brzmieniu.
§ 59
1. Nauczyciele uczący w klasach I - III systematycznie i na bieżąco odnotowują w dzienniku
lekcyjnym osiągnięcia edukacyjne ucznia.
1a.

Ocenianie bieżące uczniów klas I-III ustala się w symbolach literowych według

następującego opisu:
Wspaniale (W) –
uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z
różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w
rozwiązywaniu

problemów

niekonwencjonalne.

Potrafi

teoretycznych
samodzielnie

lub

praktycznych.

wnioskować,

uogólniać

Proponuje
i

rozwiązania

dostrzegać

związki

przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych.
Bardzo dobrze (B) –
uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie
rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
Dobrze (D) –
Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje(wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne.
Postaraj się (P) –
uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te
nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki.
Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Przy
pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadania.
Słabo (S) –
uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli uczeń większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,
wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów
czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.
Niezadowalająco (N) –
uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez
podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkimelementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy
prace.
2. W klasach I - III obowiązuje ocena klasyfikacyjna opisowa. Na koniec semestru nauczyciele
sporządzają kartę oceny opisowej, która jednocześnie jest informacją dla rodziców o postępach
dziecka.
3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz
ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych

i

śródrocznej

oceny

klasyfikacyjnej

zachowania.

4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć dodatkowych.
5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z Statutem Szkoły.
§ 60

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy
– na podstawie opinii własnej, innych nauczycieli, klasy i ucznia.

2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący
sposób:

1) klasy I-III szkoły podstawowej:
a. ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku
lekcyjnym według ustalonej skali określonej w Statucie Szkoły;

b. ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na sporządzeniu oceny
opisowej dla każdego ucznia. Wychowawcy klas I-III mają obowiązek wręczenia
uczniom/rodzicom/ opiekunom prawnym/ osobom (podmiotom) sprawującym piecze
zastępczą nad dzieckiem oceny opisowej podczas półrocznego spotkania;

c. oprócz bieżącego oceniania za pomocą symboli literowych, nauczyciele klas I-III stosują
różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji,
komentarza).

2) Ze sprawdzianów pisemnych w klasach IV – VIII (z wyłączeniem wypracowań z języka
polskiego, angielskiego i niemieckiego):

a.
b.
c.
d.
e.
f.
3)

mniej niż 33 % poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczny;
od 33% do 50 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczający;
od 51% do 74% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny;
od 75% do 89% poprawnych odpowiedzi – ocena dobry;
od 90 % do 99% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobry;
100% poprawnych odpowiedzi – ocena celujący.
Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania
nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

a.

poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;

b.

20% - 39% - dopuszczający;

c.

40% - 54% - dostateczny;

d.

55% - 70% - dobry;

e.

71% - 89% - bardzo dobry;

f.

90% - 100% - celujący.

4. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
1) prace pisemne:
2) sprawdzian, praca klasowa, test, czyli zapowiedziana co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela
zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,
3) pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji,
może być niezapowiedziana,
4) wypracowania,
5) referaty,
6) zadania domowe;
7) wypowiedzi ustne:
8) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,
9) wystąpienia (prezentacje),
10) samodzielne prowadzenie elementów lekcji;
11) sprawdziany praktyczne;
12) projekty grupowe;
13) wyniki pracy w grupach;
14) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,
prezentacje Power Point, plakaty, itp.;
15) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach,
16) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, zeszytu ćwiczeń,
przyrządów, długopisu itp.).
5. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do
formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek
włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.
6. O terminie prac pisemnych uczniowie są powiadamiani przez nauczyciela z jednotygodniowym
wyprzedzeniem, a termin wpisany jest do dziennika lekcyjnego ołówkiem;
7. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane.
8. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później
jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej
nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze
sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym
stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania
zaległego sprawdzianu.
9. Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej

z

nauczycielem.
10. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z pracy pisemnej w terminie i formie uzgodnionej
z nauczycielem oraz określonej w kryteriach oceniania z danego przedmiotu.
11. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania
sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.
12. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu więcej niż
jeden sprawdzian.
13. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie
do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych
w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.
14. Uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji z każdego
przedmiotu w trakcie jednego semestru.
§ 60a
1. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:
1) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma
znaczący wpływ na ocenę okresową, zasady przeprowadzania:
2) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które są
odnotowywane w dzienniku lekcyjnym,
3) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia
nie więcej niż trzy;
4)

sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji, zasady przeprowadzania:

5) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni,
6) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 3 sprawdziany,
7) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca
klasowa;
8) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub
pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich
przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2.
2. W pracy pisemnej ocenie podlega:
1) zrozumienie tematu;
2) znajomość opisywanych zagadnień;
3) sposób prezentacji;
4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna;
5) język;

6) estetyka zapisu.
3. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:
1) znajomość zagadnienia;
2) samodzielność wypowiedzi;
3) kultura języka;
4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
4. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie
podlegają następujące umiejętności:
1) planowanie i organizacja pracy grupowej;
2) efektywne współdziałanie;
3) wywiązywanie się z powierzonych ról;
4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
5. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania
zawartości merytorycznej.
6. Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część materiału.
W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
7. Ocenione sprawdziany wiadomości, prace klasowe, kartkówki przechowywane są przez
nauczycieli do końca danego roku szkolnego.
8. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych
sprawdzianów wiadomości.
9. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości

ustalają nauczyciele uczący

poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.
§ 61
1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego,
poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania

udostępnia się uczniowi i jego

rodzicom.
2. Uczeń i jego rodzice mają możliwość wglądu do pracy pisemnej ucznia, dokumentacji
egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania : na
najbliższych drzwiach otwartych, na zebraniach ogólnych- klasowych, w czasie indywidualnego
spotkania z nauczycielem przedmiotu po wcześniejszym ustaleniu terminu.
3. Prace pisemnie ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną
dokumentację dotycząca oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom do wglądu wyłącznie

na terenie Szkoły i w obecności nauczyciela przedmiotu.
4. Prace pisemne ucznia

nauczyciel

prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do

zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
§ 62
1. W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady:
1) jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres
materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
2) częstotliwości

i

rytmiczności

oceniania

–

uczeń

oceniany

jest

na

bieżąco,

systematycznie;
3) różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności
wynikającej ze specyfiki przedmiotu;
4) różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny mieć
zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
5) ważenia oceny – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią
arytmetyczną ocen cząstkowych;
6) jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do
wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, ocena z pracy pisemnej jest
opatrzona komentarzem nauczyciela, rodzice
pisemną

dziecka

na

ucznia mają prawo wglądu w pracę
terenie

Szkoły

i w obecności nauczyciela danego przedmiotu;
7) otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o
okresową ewaluację.
§ 63
1.

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.

2.

Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji

zwrotnej dotyczącej

mocnych i słabych stron jego pracy oraz ustalenia kierunków dalszej pracy.
3.

Informacja zwrotna dla ucznia zawiera:

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

3) wskazówki- w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę;
4) wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.
4.

Informacja zwrotna musi odnosić się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej
wykonaniem.

5.

Sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału
uczniów.

6.

Informacja zwrotna, która jest oceną kształtującą, nie występuje razem z ocena sumującą
(stopniem). Należy rozdzielać ocenę kształtującą od oceny sumującej.
§ 64

1. Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji
okresowej i rocznej w klasach IV-VIII:
1) stopień celujący - uczeń posiadł wiedzę i wszystkie umiejętności określone w podstawie
programowej w danej klasie, czyli:
a. samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
b. bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach,
c. wykonuje dodatkowe prace w danym przedmiocie,
d. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami z danego przedmiotu,
e. proponuje rozwiązania nietypowe, oryginalne;
2) stopień bardzo dobry - uczeń opanował wiedzę i umiejętności określone podstawą
programową:
a. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
b. samodzielnie pracuje,
c. potrafi zastosować zdobytą wiedzę do nowych zadań, problemów,
d. korzysta z dodatkowej literatury;
3) stopień dobry - uczeń opanował wiedzę przewidzianą w podstawie programowej:
a. poprawnie stosuje zdobyte wiadomości,
b. potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonywać powierzone mu zadania z
danego przedmiotu;
4) stopień dostateczny - uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w
podstawie programowej:
a. wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności przy
pomocy nauczyciela;
5) stopień dopuszczający - uczeń ma braki w opanowaniu podstawy programowej:
a. wykonuje wybrane zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

b. chętnie wykonuje, często przy pomocy nauczyciela, prace bardzo typowe,
schematyczne;
6) stopień niedostateczny - uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych
podstawą programową w danej klasie, a braki te uniemożliwiają przyswajanie mu dalszej
wiedzy z danego przedmiotu:
a. nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonywać najprostszych,
elementarnych zadań,
b. wykazuje niechęć, bierność do przedmiotu,
c. odmawia pomocy koleżeńskiej, nauczyciela, rodziców (opiekunów).
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki - brany będzie pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki tych zajęć.
§ 65

1. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określa nauczyciel
przedmiotu, z zachowaniem przepisów określonych w Statucie oraz specyfiki przedmiotu
i możliwości edukacyjnych uczniów danego oddziału.

2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w
przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

3. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych
ustawą o systemie oświaty.

4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z
zastrzeżeniem ust. 5.

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

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych
ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub
zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie

edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

§ 66

1. Skalę ocen bieżących i ocen śródrocznych zachowania ustala Rada Pedagogiczna.
2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania ustala się według następującej skali,
z następującymi skrótami literowymi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ocena wzorowa

- wz;

ocena bardzo dobra

- bdb;

ocena dobra

- db;

ocena poprawna

- popr;

ocena nieodpowiednia

- ndp;

ocena naganna

- ng.

3. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy z zastosowaniem skrótu
literowego oceny. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także
w arkuszach ocen – słownie, w pełnym brzmieniu.
§ 67

1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków
szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie
wobec kolegów i innych osób.

2. Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie;
2) dbałość o dobre imię Szkoły;
3) dbałość o piękno mowy ojczystej;
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
5) kulturalne zachowywanie się w Szkole i poza nią;
6) okazywanie szacunku innym osobom.
§ 68

1. Zasady oceniania zachowania w klasach I-VIII:
Zasady oceniania z zachowania:
1) ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który:

a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły,
b) wywiązuje się z obowiązku noszenia ubioru codziennego zwanego „mundurkiem
szkolnym” a w czasie uroczystości posiadania stroju galowego (w sytuacjach
wyjątkowych jest dopuszczalny brak mundurka bądź stroju galowego: do 3 razy w
semestrze),
c) prezentuje wysoki poziom kultury osobistej,
d) wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz szkoły i
środowiska,
e) chętnie i godnie reprezentuje szkołę lub klasę na zewnątrz,
f) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne,
g) nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
2) ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
a) zachowuje się w sposób kulturalny,
b) bierze udział w konkursach szkolnych,
c) dba o kulturę języka polskiego,
d) jest uczynny, taktowny, koleżeński, życzliwy,
e) współpracuje z wychowawcą,
f) systematycznie usprawiedliwia nieobecności w szkole,
g) z szacunkiem nosi mundurek szkolny, a w czasie uroczystości odpowiedni strój galowy
(w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się brak mundurka lub stroju galowego: do 6 razy
w semestrze);
3) ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
a) swoim zachowaniem w zasadzie daje dobry przykład, a drobne uchybienia stara się
szybko naprawić,
b) respektuje prawa innych,
c) dba o zdrowie i higienę osobistą (nie stosuje używek),
d) stara się nie spóźniać na lekcje
e) systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych,
f) troszczy się o mienie szkolne i dba o jej estetyczny wygląd,
g) przestrzega ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,
h) stara się nosić mundurek szkolny, a w czasie uroczystości strój galowy (w wyjątkowych
sytuacjach dopuszcza się brak mundurka lub stroju galowego: do 10 razy w semestrze)
4) ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który:
a) z małymi uchybieniami (niewłaściwie zachowuje się na lekcji i na przerwie, lekceważy
polecenia nauczyciela i pracowników szkoły), ale przestrzega regulaminu szkoły, a
stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek,

b) czasami spóźnia się na lekcje (dopuszczalna liczba do 10 w semestrze),
c) nie zakłóca podstawowych norm współżycia w grupie rówieśniczej,
d) dopuszcza się powtarzających wykroczeń przeciwko regulaminowi szkoły,
e) nie nosi mundurka, nie szanuje go, na uroczystości nie ubiera stroju galowego,
f) nie przekracza 15 godzin nieusprawiedliwionych;
5) ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który:
a) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i odmawia możliwości poprawy
ocen,
b) często przeszkadza na zajęciach lekcyjnych,
c) nie kulturalnie się zachowuje, używa wulgarne słownictwo- agresja słowna,
d) nagminnie spóźnia się i często samowolnie opuszcza zajęcia lekcyjne (wagaruje),
e) zdarza się że stosuje przemoc fizyczna i psychiczną,
f) ulega nałogom,
g) niszczy mienie szkoły,
h) nie przekracza 20 godzin nieusprawiedliwionych;
6) ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który:
a) dewastuje mienie szkoły,
b) swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla innych (znęcanie się nad młodszymi,
agresja, przemoc, brutalność)
c) fałszuje podpis, dopisuje oceny do dziennika, oszukuje,
d) uniemożliwia prowadzenie lekcji,
e) dokonuje kradzieży, wymuszeń, oszustw,
f) zastrasza innych uczniów stosując przemoc fizyczną i psychiczną,
g) wchodzi w konflikt z prawem np. notowany przez policję,
h) mimo stosowanych wobec niego środków dyscyplinujących, nie zmienia swojego
zachowania,
i) ma powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych.
§ 69
1. W ocenianiu zachowania ucznia obowiązują następujące zasady:

1) ocenę okresową i roczną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia; wychowawca ma obowiązek,
na początku roku szkolnego, poinformować uczniów i rodziców o zasadach oceniania
zachowania;

2) ocena klasyfikacyjna

zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć

edukacyjnych i na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły;

3) ocena zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia zasad
współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania w
środowisku szkolnym.
2. Szczegółowe zasady oceniania zachowania określają przepisy zawarte w Statucie.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o
potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej.
4. 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 dotyczącymi trybu ustalenia
tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania nie później jednak niż w terminie 2
dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§ 70
1. Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:

1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu
nauczania;

3) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
4) informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

5) stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;
6) systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;
7) dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;

8) informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych
uczniów;

9) informowanie ucznia na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o
przewidywanej ocenie okresowej/rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych oraz okresowej/rocznej ocenie zachowania;

10) umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących;
11) informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie rodzicom
informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

12) uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców;
13) udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej
dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na jego wniosek lub wniosek jego rodziców.
§ 71
1. Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:

1)
2)
3)
4)

systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;
usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach;
regularne odrabianie zadań domowych;
prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych
przez nauczyciela;

5) pisanie każdej pracy kontrolnej;
6) aktywne uczestnictwo w zajęciach;
7) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na
wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce.
§ 72

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy
zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie zadań
i obowiązków przewidzianych dla danych zajęć edukacyjnych. W oparciu o tę analizę
może ocenę podwyższyć lub utrzymać.

5. Nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać
sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w
obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne.

6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

§ 73

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
3. Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa
w ust. 2.

4. Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie
obowiązków określonych w § 52 ust.2. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć
lub utrzymać.

5. Wychowawca może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać
analizy wniosku ucznia w zespole, w skład którego wchodzi pedagog szkoły ( lub
psycholog), przewodniczący zespołu wychowawców, przedstawiciel samorządu klasy, do
której uczeń uczęszcza.

6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
§ 73a
Egzamin ósmoklasisty
1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy
egzamin zewnętrzny.
2. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do
czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj.
języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród:
biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii.
3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
podstawowej.
4. Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole jako obowiązkowy.
5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.
6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego
języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie
później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną
deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części
egzaminu.
7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z

zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części
egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego
wyniku.
8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni,
niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do
egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje
dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w
którym jest przeprowadzany egzamin.
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona
praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w
miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
10. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
11. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym
poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany egzamin.
12. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły,
w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie
zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie
odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
14. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu lub
danej części egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał daną część egzaminu przystępuje do
egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w
szkole, której jest uczniem.
15. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym
terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę
odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.
16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie

do

egzaminu

w

dodatkowym

terminie,

ustalonym

w

harmonogramie

przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora
szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu.
dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach

egzaminu zamiast wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio
„zwolniony” lub „zwolniona”.”
18. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu
medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
19. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów
odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 74
1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

1. I okres obejmuje miesiące wrzesień – styczeń;
2. II okres obejmuje miesiące luty – czerwiec.
§ 75

1. Klasyfikacja okresowa polega na okresowym na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz
ustaleniu – według skali zawartej w Statucie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację okresową przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w okresie 7 dni
poprzedzających zakończenie I okresu.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym
oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
zachowania według skali niniejszego Statutu.
§ 76
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, plastyki, zajęć
technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego
etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego nowożytnego.
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki
drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 77
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć
artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 78
PROMOCJA
1. Uczeń klasy I - III otrzymuje proporcję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia
edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły do klasy programowo wyższej również z ciągu
roku szkolnego jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym
roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po
zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodzica ucznia po
zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo

wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny
klasyfikacyjne

wyższe

od

oceny

niedostatecznej.

4. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią
ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4.75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.
4a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
4b. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole
podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń,

który

tytuł

laureata

konkursu

przedmiotowego

o

zasięgu

wojewódzkim

i

ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo
uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych
zajęć

edukacyjnych

celującą

końcową

ocenę

klasyfikacyjną.

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować

do klasy programowo wyższej

(semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są,
zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze
programowo

wyższym).

6. Uczeń, o którym mowa w § 76 ust 5. powinien uzupełnić braki w podstawowych
wiadomościach

i

umiejętnościach.

7. Warunkowa promocje ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym
zamieszczając klauzulę; "uchwałą rady pedagogicznej z dnia... promowany warunkowo do
klasy..."
8. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym
roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców
ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału ( art. 44o
ust.2u.s.o.)
§ 79

1. Ustala się następujące zasady informowania rodziców:
1) wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zasadach oceniania zachowania
uczniowie i rodzice informowani są na początku roku szkolnego:

2) uczniowie - na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na początku roku szkolnego;
3) rodzice – na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny;
2. O ocenach bieżących z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia rodzice informowani
są:
1) na spotkaniach z rodzicami, zgodnie z kalendarzem Szkoły;
2) na spotkaniach indywidualnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą
lub nauczycielem przedmiotu;
3) listem poleconym na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej ( tylko
w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z jednego lub kilku przedmiotów);
4) telefonicznie ( w wyjątkowych sytuacjach wymagających natychmiastowego kontaktu z
rodzicem ).

3. Informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych przekazują uczniom i ich rodzicom nauczyciele poszczególnych zajęć
edukacyjnych .

4. Informację o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
przekazuje uczniom i ich rodzicom wychowawca klasy.

5. Nauczyciel zajęć edukacyjnych oraz wychowawca klasy, na 7 dni przed terminem
zebrania Rady Pedagogicznej podejmującym uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji,
informuje

ustnie

ucznia

o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej i rocznej, z podaniem jej uzasadnienia;

6. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej bądź ewentualnego braku
możliwości dokonania klasyfikacji ucznia – informacje przekazuje się na 30 dni przed
terminem zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji.

7. Przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź ewentualnym braku możliwości dokonania
klasyfikacji ucznia stosuje się następujące formy powiadamiania rodziców:

1) wysyłanie pisma przez sekretariat Szkoły;
2) wpis informacji do zeszytu przedmiotowego ze zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia
wiadomości potwierdzonej podpisem rodzica;

3) ustne przekazanie informacji w czasie rozmowy indywidualnej, potwierdzonej wpisem
do dziennika.

8. W okresie od powiadomienia, o którym mowa w ust.1, do zebrania Rady Pedagogicznej
zatwierdzającego wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena okresowa lub roczna może
ulec zmianie na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu – w wyniku
sprawdzianu pisemnego, ustnego lub praktycznego odbywającego się bez konieczności
powoływania komisji.

9. Ocena ustalona w sposób przewidziany w ust.3 jest ostateczna w tym trybie

postępowania.
§ 80

1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów
poprawkowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności określa Szkolny Regulamin
Oceniania.

2. Regulamin, o którym mowa w ust.1 określa także tryb i sposób wnoszenia wniosków o
przeprowadzenie

egzaminu

klasyfikacyjnego,

egzaminu

poprawkowego

oraz

sprawdzianu wiedzy i umiejętności przez ucznia lub jego rodziców.

3. W przypadku, gdy w wyniku klasyfikacji okresowej uczeń uzyskał ocenę niedostateczną
z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek zaliczyć pierwsze półrocze najpóźniej do
końca marca.

4. Przepis ust.3 dotyczy także ucznia nieklasyfikowanego na I półrocze z danych zajęć
edukacyjnych.

5. W sprawach oceniania, klasyfikowania i promowania nieuregulowanych w Statucie
zastosowanie mają przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania.

Rozdział 8
Prawa i obowiązki rodziców
§ 81

1. Rodzice uczniów mają prawo do:
1) zapoznania się ze Statutem Szkoły i regulaminami obowiązującymi w Szkole;
2) zapoznania się z programem edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym Szkoły,
stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz przepisami dotyczącymi
klasyfikowania, promowania i przeprowadzania sprawdzianu;

3) bieżącej informacji na temat zachowania, umiejętności i postępów w nauce swoich
dzieci, a także przyczyn trudności szkolnych;

4)
5)
6)
7)

informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
porad pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

8) wychowania swoich dzieci, a Szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
9) zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z
własnymi przekonaniami.
1a. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez
regulamin Rady Rodziców.

2. Rodzice mają obowiązek :
1) współpracować ze Szkołą w sprawie kształcenia i wychowania swego dziecka;
2) brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach;
3) przestrzegać ustaleń zawartych w Statucie i regulaminach obowiązujących w Szkole.
3. Rodzice są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji
rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza
granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego
czasowo za granicą),
5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub
obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych
przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym
zezwoleniu,
6) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze
szkoły,
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 82

1. Szkoła posiada sztandar. Wzór sztandaru określa Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły.
2. Szkoła posiada ceremoniał szkolny, który stanowi Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

4. Regulaminy określające działalność organów Szkoły, jak również wynikające z zadań
Szkoły, nie mogą być sprzeczne z przepisami Statutu oraz z przepisami wykonawczymi
do ustawy.

§ 83

1. Organem uprawnionym do uchwalania zmiany Statutu Szkoły jest Rada Pedagogiczna.
2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły,
przewodniczący komisji lub zespołu Rady Pedagogicznej.

3. Przyczyną zmiany Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub
wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę
Szkoły.

4. Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Szkoły regulują:
1) ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa;
2) zasady określone w niniejszym Statucie.
5. Po dokonaniu zmiany Statutu, Dyrektor Szkoły opracowuje ujednolicony tekst Statutu
Szkoły

6. Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim
członkom społeczności szkolnej.

7. W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu albo w
przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt nowego
Statutu.
Rozdział 10
Przepisy przejściowe
§ 84
Na podstawie

rozporządzenia

MEN

z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Na podstawie art. 44zb
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:
1. W szkole podstawowej:
1) w roku szkolnym 2017/2018:
a) w klasach II i III:
– do zajęć komputerowych stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2, § 15 ust. 2 i § 17
ust. 2,
– do zajęć technicznych stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 15 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 i §

17 ust. 2,
b) w klasach V i VI:
– do zajęć komputerowych stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16
ust. 2 i § 17 ust. 2,
– do zajęć technicznych stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 15 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, §
16 ust. 2 i § 17 ust. 2;
2) w roku szkolnym 2018/2019:
a) w klasie III:
– do zajęć komputerowych stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2, § 15 ust. 2 i § 17
ust. 2,
– do zajęć technicznych stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 15 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 i §
17 ust. 2,
b) w klasie VI:
– do zajęć komputerowych stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16
ust. 2 i § 17 ust. 2,
– do zajęć technicznych stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 15 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, §
16 ust. 2 i § 17 ust. 2.
§ 85
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły
Podstawowej nr 9 w Świnoujściu.

Niniejszy statut stanowi tekst jednolity uchwalony w dniu 29.11.2017r. przez Radę
Pedagogiczną; nr uchwały 8/2017/2018.

