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ROZDZIAŁI
POSTANOWIENIAWSTĘPNE

§1
1.SzkołaPodstawowawMiłoszewiemieszczącasiępodadresem:

Miłoszewo24,84-223Linia
jestszkołąpubliczną.

§2

1.Napieczęciachszkołyużywanajestnazwaszkoływpełnym brzmieniu.
SzkołaPodstawowaw Miłoszewie

Miłoszewo24,84-223Linia
tel./fax58 6768215

NIP588-19-93-899,Regon001172631

§3
1.Szkołajestjednostkąbudżetową.Organem prowadzącym szkołęjest Urząd

Gminyw Lini
2.NadzórpedagogicznysprawujePomorski.KuratorOświaty.

§4
1.Ilekroćwdalszychprzepisachstatutujestmowabezbliższegookreśleniao:

1)szkole–należyprzeztorozumiećSzkołęPodstawowąwMiłoszewie
2)nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela,wychowawcę

oddziału przedszkolnego oraz innego pracownika pedagogicznego
zatrudnionegowszkole;

3)uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły oraz w zakresie
obowiązującychprzepisówprawa-wychowankaoddziałuprzedszkolnego
przyszkole;

4)rodzicach–należyprzeztorozumiećtakżeprawnychopiekunówdziecka;
5)oddziale– należyprzezto rozumiećoddziałyklasI-VIorazoddziały

przedszkolneutworzoneprzyszkole.
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ROZDZIAŁII
CELEIZADANIA SZKOŁY.

SPOSOBY ICH WYKONYWANIA

§5
1.Szkołarealizujeceleizadaniaokreślonew ustawieosystemieoświatyorazw

przepisachwykonawczychwydanychnajejpodstawie,awszczególności:
1)tworzy optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej,

wychowawczejiopiekuńczej;
2)dbaozapewnieniekażdemuuczniowiwarunków niezbędnychdojego

rozwoju;
3)dbaojakośćpracyszkoły.

2.Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o
systemieoświatyijakoszkołapubliczna:

1)zapewniabezpłatnenauczaniewzakresieramowychplanównauczania;
2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie oraz w
uzasadnionych przypadkachuczniów zinnychobwodów zgodniez
odrębnymiprzepisami;

3) zatrudnia nauczycieliposiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach;

4)realizujeustalonepodstawyprogramowe;
5) zapewniauczniom pomocpsychologiczno – pedagogicznąw miarę
swoich

możliwości.

3.Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkołyjestwszechstronnyrozwój
ucznia.Szczegółowymicelamiszkołysą:

1)wyposażenie ucznia w wiedzę iumiejętnościniezbędne do naukina
wyższychszczeblachedukacji;

2)rozwijanie iprzekształcanie spontanicznejmotywacjipoznawczejw
motywację świadomą,przygotowanie ucznia do podejmowania zadań
wymagających systematycznego idużego wysiłku intelektualnego i
fizycznego,wdrażanieichdoprzejmowaniaodpowiedzialnościzawłasne
zdrowie,rozwójiprocesuczeniasię;

3)rozbudzanieirozwijaniewrażliwościestetycznejimoralnejdzieckaoraz
jegozdolnościtwórczych;

4)kształtowanie systemu wartości opartego o: dobro, prawdę,
sprawiedliwość,uczciwość,poczucie odpowiedzialności,miłość do
Ojczyzny,szacunekdopracy,tolerancjęorazwrażliwośćnainnych;

5)stałe podnoszenie jakości pracy, motywowanie pracowników do
ustawicznegorozwojuzawodowegoiosobowego.

§6
1.Edukacjaszkolnapoleganaharmonijnejrealizacjiprzeznauczycielizadańw

zakresienauczania,kształceniaumiejętnościiwychowania.Zadaniatetworzą
wzajemnieuzupełniającesięirównoważnewymiarypracykażdegonauczyciela.
W realizacjitychzadańwspółuczestniczątakżeinnipracownicyszkołyoraz
rodziceuczniów.

2.Zadaniaszkoły:
1)tworzenieprzyjaznychibezpiecznychwarunkówpracykażdemuuczniowi

ipracownikowi;
2)uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb oraz



5

możliwościemocjonalnych ipoznawczych uczniów,zapewnienie im
bezpieczeństwaimożliwościrozwoju;

3)stosowaniepomocypsychologicznopedagogicznej;
4)umożliwienieuczniom wybitnieuzdolnionym realizowaniaindywidualnego

tokuiprogramównauczania,zgodniezodrębnymiprzepisami;
5)dostarczanieuczniom pozytywnychwzorcówzachowaniaipostępowania;

6)stosowanie efektywnych metod pracy,dostosowanych do wieku i
naturalnejaktywnościuczniów;

7)umożliwienieuczniom poznawaniaświataw jegojednościizłożoności,
wspomaganie samodzielności uczenia się,rozbudzanie ciekawości
poznawczejorazmotywacjidodalszejedukacji;

8)stałepodnoszeniepoziomujakościpracyszkołypoprzez:
a) uczestnictwonauczycieliiinnychpracownikówszkoływróżnych

formachdoskonaleniazawodowego;
b) stosowanie technik informatycznych i systematyczne

unowocześnianiebazyszkolnej;
c) systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów w

badaniachzewnętrznychiwewnętrznych,udziałw konkursach
przedmiotowychizawodach;

d) monitorowanie ianalizowanie poziomu iefektywnościpracy
szkoływposzczególnychobszarachjejfunkcjonowania;

e) współpracęzrodzicamiuczniów,badanieichopiniiioczekiwań.
9)wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczychw celuzwiększaniaefektywnościpomocypsychologiczno-
pedagogicznejdlauczniów.

§7
Szkołaprowadzidziałalnośćinnowacyjnąieksperymentalnązgodniezodrębnymi
przepisami.

§8
1.W ramachśrodków finansowychokreślonychprzezorganprowadzącyszkoła

organizujezajęciadodatkowedlauczniów.
2.W pierwszej kolejności organizowane są zajęcia wynikające z potrzeb

rozwojowychucznióworazichzainteresowań.
3.Uczeń uczestniczyw zajęciach o których mowa w ust.1 iust.2 za zgodą

rodziców.
4.Naterenieszkołymogąbyćorganizowaneodpłatnezajęciadodatkowe.Zasady

udziałuwtychzajęciachokreślająodrębneumowy.

§9
1.Współdziałanie szkoły z rodzicamiw zakresie zasad iform nauczania,

wychowaniaiprofilaktykiodbywasięnazasadachobowiązującychprzepisów
prawa,w tym KodeksuRodzinnegoiOpiekuńczego,zposzanowaniem prawa
rodzicówdowychowaniadziecizgodniezichwłasnymiprzekonaniami,oilenie
naruszają one chronionejprawem sfery dóbrosobistych innych członków
społecznościszkolnej.

2.Szkoław zakresiewychowaniapełnifunkcjęuzupełniającąiwspomagającąw
stosunkudorodziców.
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§10
1.SzkołarealizujeProgram wychowawczyiProgram profilaktykiuchwaloneprzez

radęrodzicówwporozumieniuzradąpedagogiczną.
2.Program wychowawczyobejmuje wszystkie treściidziałania o charakterze

wychowawczym skierowanedouczniów,realizowaneprzeznauczycieli.
3.Program profilaktykidostosowanyjestdopotrzebrozwojowychuczniów oraz

potrzeb środowiska szkolnego,obejmuje wszystkie treści i działania o
charakterzeprofilaktycznym skierowanedouczniów,nauczycieliirodziców.

4.Programy,októrychmowaw ust.1-3uwzględniająmożliwedozapewnieniai
optymalne warunkirozwoju ucznia,zasady bezpieczeństwa oraz zasady
promocjiiochronyzdrowia.
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ROZDZIAŁIII
CELEIZADANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCHORGANIZOWANYCHPRZY

SZKOLE.SPOSOBY ICH WYKONYWANIA

§11
1.W szkolemogąbyćtworzoneoddziałyprzedszkolnerealizująceprogram

wychowaniaprzedszkolnegookreślonyodrębnymiprzepisami.
2.Terminfunkcjonowaniaoddziałówwrokuszkolnym orazichorganizacjęustala

corocznieorganprowadzącynawniosekdyrektora.

§12
1.W oddziałachprzedszkolnychrealizowanesąceleizadaniawynikającezustawy

o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do tejustawy,w tym w
szczególnościzpodstawyprogramowejwychowaniaprzedszkolnego.

2.Celem wychowaniaprzedszkolnegojest:
1)wspomaganiedzieciwrozwijaniuuzdolnieńorazkształtowanieczynności
intelektualnychpotrzebnychim wcodziennychsytuacjachiwdalszejedukacji;
2)budowaniesystemuwartości,wtym wychowywaniedziecitak,żebylepiej
orientowałysięwtym,cojestdobre,acozłe;
3)kształtowanieudzieciodpornościemocjonalnejkoniecznejdoracjonalnego
radzenia sobiew nowychitrudnychsytuacjach,w tym takżedołagodnego
znoszenia stresów iporażek;
4)rozwijanieumiejętnościspołecznychdzieci,któresąniezbędnewpoprawnych

relacjachzdziećmiidorosłymi;
5)stwarzaniewarunków sprzyjającychwspólnejizgodnejzabawieoraznauce
dziecio zróżnicowanychmożliwościachfizycznychiintelektualnych;
6)troskaozdrowiedzieciiichsprawnośćfizyczną;zachęcaniedouczestnictwa
w zabawachigrachsportowych;
7) budowanie dziecięcejwiedzy o świecie społecznym,przyrodniczym i
technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich
przemyśleńwsposób zrozumiałydlainnych;
8)wprowadzeniedzieciwświatwartościestetycznychirozwijanieumiejętności
wypowiadaniasiępoprzezmuzykę,małeformyteatralneorazsztukiplastyczne;
9)kształtowanieudziecipoczuciaprzynależnościspołecznej(dorodziny,grupy
rówieśniczejiwspólnotynarodowej)orazpostawypatriotycznej;
10)zapewnieniedzieciom lepszychszansedukacyjnychpoprzezwspieranieich
ciekawości,aktywnościisamodzielności,atakżekształtowanietychwiadomości
i umiejętności,któresąważnewedukacjiszkolnej.

3.Abyosiągnąć cele wychowania przedszkolnego,należywspomagać rozwój,
wychowywaćikształcićdzieciwnastępującychobszarach:
1)kształtowanie umiejętnościspołecznych dzieci:porozumiewanie się z

dorosłymiidziećmi,zgodne funkcjonowanie w zabawie iw sytuacjach
zadaniowych.

2)kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i
kulturalnych;

3)wdrażaniedziecidoutrzymywaniuładuiporządku.
4)wspomaganierozwojumowydzieci.
5)wspieraniedzieciw rozwijaniuczynnościintelektualnych,którestosująw

poznawaniuirozumieniusiebieiswojegootoczenia.
6)wychowaniezdrowotneikształtowaniesprawnościfizycznejdzieci.
7)wdrażaniedziecidodbałościobezpieczeństwowłasneorazinnych.
8)wychowanieprzezsztukę:

a)dzieckowidzem iaktorem,
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b)muzykaiśpiew,pląsyitaniec,
c)różneformyplastyczne

9)wspomaganierozwojuumysłowegodziecipoprzezzabawykonstrukcyjne,
budzeniezainteresowańtechnicznych.

10)pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych iw
unikaniuzagrożeń.

11)wychowaniedlaposzanowaniaroślinizwierząt.
12)wspomaganierozwojuintelektualnegodzieciwrazzedukacjąmatematyczną.
13)kształtowaniegotowościdonaukiczytaniaipisania.
14)wychowanierodzinne,obywatelskieipatriotyczne.

§13
1.W oddziałach przedszkolnych organizuje się pomoc psychologiczno –

pedagogiczną.Pomocudzielanajestwychowankom,rodzicom inauczycielom
wedługzasadokreślonychwRozdzialeIVStatutu.

§14
1.Dzieciprzyjętedooddziałuprzedszkolnego,podlegającerocznemu

obowiązkowemuprzygotowaniuprzedszkolnemu,którym stanzdrowia
uniemożliwialubznacznieutrudniauczęszczaniedoprzedszkola,obejmujesię
indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
zgodniezobowiązującymiprzepisamiprawa.

2.Indywidualneroczneobowiązkoweprzygotowanieprzedszkolneodbywasięna
wniosekrodzicównapodstawiedostarczonegodoszkołyorzeczeniawydanego
przezzespółorzekającywpublicznejporadnipsychologiczno–pedagogicznej,
wtym poradnispecjalistycznej.

3.Dyrektororganizujeindywidualneroczneprzygotowanieprzedszkolnewsposób
zapewniającywykonanieokreślonychworzeczeniuzaleceńdotyczących
warunkówrealizacjipotrzebdzieckaorazformyudzielanejpomocy,wtym
szczególnieustalazakres,miejsceiczasprowadzeniazajęćindywidualnego
wychowaniaprzedszkolnegozdzieckiem.

§15
1.Dooddziałówprzedszkolnychprzyjmujesiędziecizorzeczeniem dokształcenia

specjalnego.
2.Szkołazapewniaprzyjętym dzieciom zorzeczeniem dokształceniaspecjalnego:

1)realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego,
2)realizacjeprogramuwychowaniaprzedszkolnegodostosowanegodo
indywidualnychpotrzebimożliwościpsychofizycznychdziecka,
3)zajęciarewalidacyjne,stosowniedopotrzeb,
4)integracjęześrodowiskiem rówieśniczym.

3.W celuzapewnieniadzieckupełnejrealizacjizaleceńzawartychworzeczeniu
szkoławspółpracujezporadniamipsychologiczno–pedagogicznymi,wtym
poradniamispecjalistycznymi.

§16
Wychowanekmawszczególnościprawodo:

1)właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i
opiekuńczego,zgodniezzasadamihigienypracyumysłowej;
2)pełnego bezpieczeństwapodczaspobytuw oddzialeprzedszkolnym oraz



9

podczaszajęćorganizowanychpozaszkołą;
3)korzystaniazpomocymaterialnej,zgodniezodrębnymiprzepisami;
4)życzliwegoipodmiotowegotraktowania;
5)swobodywyrażaniamyśliiprzekonań;
6)rozwijaniazainteresowań,zdolnościitalentów;
7)pomocywprzypadkutrudnościwprocesiewychowawczo–dydaktycznym;
8)korzystaniazpomocypsychologiczno–pedagogicznej.
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ROZDZIAŁIV
ORGANIZACJAPOMOCYPSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ

§17
1.Ilekroć mowa jest o uczniu,rozumiemy przez to wychowanka oddziału

przedszkolnegoiuczniaklas1–6.
2.Dlauczniów,którym zprzyczynrozwojowych,rodzinnychlublosowych

potrzebnajestpomociwsparcieszkołaorganizujeopiekęipomoc
psychologiczno–pedagogiczną,wtym równieżpomocmaterialną,zgodniez
odrębnymiprzepisami.

3.Zadania,októrychmowawust.1mogąbyćrealizowanezudziałem
wolontariuszy,zgodniezodrębnymiprzepisami.

§18
1.Pomocpsychologiczno–pedagogicznaudzielanawychowankom iuczniom polega

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwościpsychofizycznych
ucznia,wynikającychwszczególnościz:
1)niepełnosprawności;
2)niedostosowaniaspołecznego;
3)zagrożenianiedostosowaniem społecznym;
4)szczególnychuzdolnień;
5)specyficznychtrudnościwuczeniusię;
6)zaburzeńkomunikacjijęzykowej;
7)chorobyprzewlekłej;
8)sytuacjikryzysowychlubtraumatycznych;
9)niepowodzeńedukacyjnych;
10)zaniedbańśrodowiskowychzwiązanychzsytuacjąbytowąuczniaijegorodziny,

sposobem spędzaniaczasuwolnegoikontaktamiśrodowiskowymi;
11)trudnościadaptacyjnychzwiązanychzróżnicamikulturowymilubzezmiana

środowiskaedukacyjnego,wtym związanychzwcześniejszym kształceniem za
granicą;

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i
nauczycielom polega na wspieraniu rodziców inauczycieliw rozwiązywaniu
problemów wychowawczych idydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-
pedagogicznejdlauczniów.

3. Korzystaniezpomocypsychologiczno-pedagogicznejwszkolejestdobrowolnei
nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły zgodnie z
obowiązującymiprzepisamiprawazinicjatywy:
1)ucznia;
2)rodzicówucznia;
3)dyrektoraprzedszkola,szkoły;
4)nauczyciela,wychowawcygrupywychowawczejlubspecjalisty,prowadzących
zajęciaz

uczniem;
5)pielęgniarkiśrodowiskanauczaniaiwychowanialubhigienistkiszkolnej;
6)poradni;
7)asystentaedukacjiromskiej;
8)pomocynauczyciela;
9)pracownikasocjalnego;

10)asystentarodziny;
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11)kuratorasądowego.

§19

1.Pomocpsychologiczno-pedagogiczna jestudzielana w trakcie bieżącejpracyz
uczniem orazwformie:
1)zajęćdydaktyczno-wyrównawczych;
2)zajęćspecjalistycznych:korekcyjno-kompensacyjnych,logopedycznych,

socjoterapeutycznychorazinnychzajęćocharakterzeterapeutycznym;
3)zajęćrozwijającychuzdolnienia;
4)poradikonsultacji.

2.Zajęciadydaktyczno-wyrównawczeorganizujesiędlauczniówmającychtrudnościw
nauce,w szczególnościw spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z
podstawyprogramowejkształceniaogólnegodladanegoetapuedukacyjnego.

3.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjneorganizujesiędla uczniów zzaburzeniamii
odchyleniamirozwojowymilubspecyficznymitrudnościamiwuczeniusię.

4.Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniamimowy,które
powodujązaburzeniakomunikacjijęzykowejorazutrudniająnaukę.

5.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą
nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju
prowadzonychzajęć.

6.Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach
specjalistycznychtrwadoczasuzlikwidowaniaopóźnieńw uzyskaniuosiągnięć
edukacyjnych wynikających z podstawyprogramowejkształcenia ogólnego dla
danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń
stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

7.Nauczyciele oraz specjaliściw szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne
potrzebyrozwojoweiedukacyjneorazindywidualnemożliwościpsychofizyczne
uczniów,wtym ichzainteresowaniaiuzdolnienia.

8.Nauczycieleorazspecjaliściwszkoleprowadząwszczególności:
1)woddzialeprzedszkolnym –obserwacjępedagogicznązakończonąanaliząi

oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna);

2)w szkole–obserwacjępedagogiczną,w trakciebieżącejpracyzuczniami,
mającąnacelurozpoznanieuuczniów:

a)trudnościw uczeniusię,w tym –w przypadkuuczniów klasI–III
szkołypodstawowej–ryzykawystąpieniaspecyficznychtrudności
wuczeniusię,lub

b)szczególnychuzdolnień.
9.W przypadku stwierdzenia,że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną,odpowiednionauczyciellubspecjalistaniezwłocznie
udzielająuczniowitejpomocyw trakciebieżącejpracyzuczniem nazasadach
opisanychwodrębnychprzepisachprawa.

10.W przypadkuuczniaposiadającegoorzeczenieopotrzebiekształceniaspecjalnego
planowanieikoordynowanieudzielaniapomocypsychologiczno-pedagogicznejw
szkoleokreślająodrębneprzepisyprawa.
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ROZDZIAŁV
ORGANASZKOŁY

§20
1.Organamiszkołysą:

1)dyrektorszkoły;
2)radapedagogiczna;
3)radarodziców;
4)samorząduczniowski.

§21

1. Szkołąkierujenauczycielmianowanylubdyplomowany,któremuzgodniezodrębnymi
przepisami,powierzonostanowiskodyrektora.

2. Dyrektorszkoływszczególności:
1)kierujedziałalnościąszkołyireprezentujejąnazewnątrz;
2)sprawujenadzórpedagogicznyw stosunkudonauczycielizatrudnionych

wszkole,zgodniezodrębnymiprzepisamiawszczególności:
a)przekazuje pracownikom informacje o aktualnych przepisach

prawaiproblemachoświatowychorazkontrolujeprzestrzeganie
przepisówprawa;

b)diagnozuje iocenia działalność dydaktyczną wychowawczą i
opiekuńcząszkołyorazinnąjejdziałalnośćstatutowąw całości
lubwwybranychobszarach;

c)inspiruje iwspomaga nauczycieliw spełnianiu przez nich
wymagańw zakresiejakościpracyszkołyorazpodejmowaniu
innowacjipedagogicznych,metodycznych,organizacyjnych;

d)zapewniaprawidłowyprzebiegstażunauczycieliubiegającychsię
oawanszawodowy,zgodniezodrębnymiprzepisami;

e)zatwierdzaplanrozwojuzawodowegonauczycieli;
f) dokonuje,napodstawiegromadzonychinformacji,ocenypracy

oraz oceny dorobku zawodowego nauczycieli, zgodnie z
odrębnymiprzepisami;

g)opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego
nauczycieli;

h)opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i
wychowaniaw przypadkustwierdzeniaprzezorgansprawujący
nadzórpedagogicznyniedostatecznych efektów,program ten
opiniujeradarodziców;

i) przedstawiaradziepedagogicznej,nierzadziejniżdwarazyw
roku szkolnym,ogólne wnioskiwynikające ze sprawowanego
nadzorupedagogicznego;

3)w zakresie określonym odrębnymiprzepisamisprawuje opiekę nad
uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju
psychofizycznegopoprzezdziałaniaprozdrowotne;

4)przygotowujeiprowadziposiedzeniaradypedagogicznej,kierujepracami
radypedagogicznejjakojejprzewodniczący;

5)realizujeuchwałyradypedagogicznej,podjętew ramachjejkompetencji
stanowiącychorazwstrzymujewykonanieuchwałpodjętychprzezradę
pedagogiczną niezgodnie z prawem,zawiadamiając o tym organ
prowadzącyiorgansprawującynadzórpedagogiczny;

6)dysponujeśrodkamiokreślonymiw planiefinansowym szkołyiponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,a także może
organizowaćadministracyjną,finansowąigospodarcząobsługęszkoły;



14

7)współdziałazeszkołamiwyższymiorazzakładamikształcenianauczycieli
worganizacjipraktykpedagogicznych;

8)odpowiadazarealizacjęzaleceńwynikającychzorzeczeniaopotrzebie
kształceniaspecjalnegoucznia.

9)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,a w
szczególnościustalaSzkolnyZestaw Programów Nauczania,zgodniez
odrębnymiprzepisami.

3.Dyrektorjestkierownikiem zakładupracydlazatrudnionychwszkolenauczycieli
ipracowników niebędącychnauczycielami.Dyrektorw szczególnościdecyduje
wsprawach:

1)zatrudnianiaizwalnianianauczycieliorazinnychpracownikówszkoły;
2)przyznawanianagródorazwymierzaniakarporządkowychnauczycielom i

innym pracownikom szkoły,zgodniezobowiązującymiprzepisami;
3)występowaniazwnioskami,pozasięgnięciuopiniiradypedagogicznej,w

sprawach odznaczeń,nagród iinnych wyróżnień dla nauczycielioraz
pozostałychpracownikówszkoły;

4)organizacjipracy,wtym opracowujeregulaminpracy;
5)tworzenia rocznego planu finansowego wydzielonego rachunku

dochodówwłasnych.
4.Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą

pedagogiczną,rodzicamiisamorządem uczniowskim w zakresie iformie
określonejodrębnymiprzepisamiorazpostanowieniamininiejszegostatutu.

5.Dyrektorszkołyodpowiedzialnyjestwszczególnościza:
1)dydaktycznyiwychowawczypoziom szkoły;
2)tworzeniebezpiecznychihigienicznychwarunkówpracyinaukiwszkole,

orazatmosferysprzyjającejrozwojowi;
3)realizacjęuchwałradypedagogicznej,podjętychwramachjejkompetencji

stanowiących;
4)wykonywaniezarządzeńizaleceńwydawanychprzezorganynadzorujące

szkołę;
5)zapewnieniepomocynauczycielom w realizacjiichzadańidoskonaleniu

zawodowym;
6)właściwegospodarowaniemieniem szkoły.

§22
1.W szkoledziałaradapedagogiczna,którajestkolegialnym organem szkoływ

zakresierealizacjijejstatutowychzadańdotyczącychkształcenia,wychowaniai
opieki.

2.W składradypedagogicznejwchodząwszyscynauczycielezatrudnieniwszkole,
wtym takżezatrudnieninastanowiskunauczycielaoddziałówprzedszkolnych.

3.W posiedzeniach rady pedagogicznejmogą także brać udziałz głosem
doradczym osobyzapraszane przezjejprzewodniczącego za zgodą lub na
wniosekradypedagogicznej.

4.Przewodniczącym radypedagogicznejjestdyrektorszkoły.
5.Zebraniaradypedagogicznejsąorganizowane:

1)przedrozpoczęciem rokuszkolnego;
2)wkażdym okresiewzwiązkuzklasyfikowaniem ipromowaniem uczniów;
3)pozakończeniurocznychzajęćdydaktyczno-wychowawczych;
4)wmiarębieżącychpotrzeb.
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6.Zebraniaradypedagogicznejmogąbyćorganizowane:
1)nawniosekorganusprawującegonadzórpedagogiczny;
2)zinicjatywyprzewodniczącego;
3)zinicjatywyorganuprowadzącegoszkołę;
4)nawniosekconajmniej1/3członkówradypedagogicznej.

7.Przewodniczącyprzygotowujeiprowadzizebraniaradypedagogicznejorazjest
odpowiedzialnyzazawiadomieniewszystkichjejczłonkówoterminieiporządku
zebrania,zgodniezregulaminem rady.

§23
1.Dokompetencjistanowiącychradypedagogicznejnależy:

1)zatwierdzanieplanówpracyszkoły,wtym koncepcjipracyszkoły;
2)podejmowanieuchwałwsprawiewynikówklasyfikacjiipromocjiuczniów;
3)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów

pedagogicznychwszkole;
4)ustalanieorganizacjidoskonaleniazawodowegonauczycieliszkoły;
5)podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na egzamin

klasyfikacyjnywprzypadkachokreślonychodrębnymiprzepisami;
6)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

sprawowanego przezdyrektora szkołyorazKuratora Oświatyw celu
doskonaleniapracyszkoły.

2.Radapedagogicznaopiniujewszczególności:
1)organizację pracy szkoły,w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć

lekcyjnychipozalekcyjnych;
2)projektplanufinansowegoszkoły;
3)wnioskidyrektoraoprzyznawanienauczycielom nagród,odznaczeńiinnych

wyróżnień oraz wnioskio przyznanie nagród dla dyrektora,zgodnie z
odrębnymiprzepisami;

4)propozycjedyrektoraw sprawachprzydziałunauczycielom stałychpraci
zajęćw ramach wynagrodzeniazasadniczego orazdodatkowo płatnych
zajęćdydaktycznych,wychowawczychiopiekuńczych;

5)powierzenie nauczycielom stanowiska wicedyrektora iinnych funkcji
kierowniczychwszkole;

6)powierzenie stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący bez
konkursulubgdyw drodzekonkursuniezostałwyłonionykandydatna
dyrektoraszkoły;

7)projekt,w sprawiedodatkowychzajęć,któredyrektorchcewprowadzićdo
szkolnegoplanunauczaniazgodzindoswejdyspozycji;

8)wykazprogramównauczaniadoszkolnegozestawuprogramównauczania;
9)udzieleniezezwolenianaindywidualnytoknauki,
10)przyznanieuczniom,zgodniezodrębnymiprzepisami,stypendium zawyniki

wnauce.
3.Rada pedagogiczna wykonuje zadania rady szkoły określone odrębnymi

przepisami.
4.Dyrektorszkoływstrzymujewykonanieuchwałoktórychmowawust.1,oilesą

niezgodne z obowiązującymiprzepisamiprawa.O wstrzymaniu wykonania
uchwałydyrektorniezwłoczniezawiadamiaorganprowadzącyszkołęorazorgan
sprawującynadzórpedagogiczny.

5.Organsprawującynadzórpedagogicznyuchylauchwałęw raziestwierdzenia
niezgodnościzprzepisamipozasięgnięciuopiniiorganuprowadzącegoszkołę.
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Rozstrzygnięcieorganusprawującegonadzórpedagogicznyjestostateczne.

§24
1. Rada pedagogiczna przygotowuje projektiwykonując zadania rady szkoły,

uchwalastatutszkołylubjegonowelizację.
2. Radapedagogicznarealizujeuchwalonyprzezradęrodziców w porozumieniuz

radąpedagogicznąProgram wychowawczyszkołyiProgram profilaktyki.

3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego
szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,lub wystąpić z
wnioskiem do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska
kierowniczegowszkole.W takim przypadkuorganuprawnionydoodwołaniajest
obowiązanyprzeprowadzić postępowanie wyjaśniające ipowiadomić o jego
wynikuradępedagogicznąwciągu14dnioddatyotrzymaniawniosku.

4. Radapedagogicznawyłaniaspośródswoichczłonkówprzedstawicielidokomisji
konkursowejwceluprzeprowadzeniakonkursunastanowiskodyrektoraszkoły,
zgodniezregulaminem rady.

5. Rada pedagogiczna rozpatruje skierowane do niejwnioskirady rodziców,
samorząduuczniowskiego orazinnychorganów,osóbiinstytucji,dotyczące
sprawszkoły.

§25
1.Uchwałyradypedagogicznejsąpodejmowanezwykłąwiększościągłosów w

obecnościconajmniejpołowyjegoczłonków.
2.Radapedagogicznaustalaregulaminswojejdziałalności,któryniemożebyć

sprzecznyzpostanowieniamininiejszegostatutu.
3.Zebraniaradypedagogicznejsąprotokołowane.
4.Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na

posiedzeniuradypedagogicznej,któremogąnaruszaćdobraosobisteuczniów
lub/iichrodziców,atakżenauczycielialboinnychpracownikówszkoły.

§26
1. RadaRodzicówstanowireprezentacjęogółurodziców:

a)uczniówSzkołyPodstawowejwMiłoszewie
b)wychowankówoddziałówprzedszkolnychzorganizowanychprzySzkole.

2.W składradyrodziców wchodzipojednym przedstawicieluradoddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego
oddziałuzzachowaniem zasady,żejednegouczniareprezentujejedenrodzic.

3.Wyboryprzeprowadza sięna pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym

4.Rada rodziców uchwala regulamin swojejdziałalności,którynie może być
sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu i winien zawierać w
szczególności:

a)wewnętrznąstrukturęitrybpracyrady;
b)szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad

oddziałowychorazradyrodzicówszkoły.
5.Kompetencje rady rodziców określają odrębne przepisy.Rada Rodziców w

szczególności:
1)może występować do dyrektora szkoły,rady pedagogicznej,organu

prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z
wnioskamiiopiniamidotyczącymiwszystkichsprawszkoły;
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2)uchwalaw porozumieniuzradąpedagogicznąProgram wychowawczyi
Program profilaktyki;

3)opiniujeprojektplanufinansowegoopracowanyprzezdyrektoraszkoły;
4)wyrażaopinięw sprawienauczycieliubiegającychsięostopieńawansu

zawodowego przed dokonaniem przez dyrektora oceny dorobku
zawodowegozaokresstażu;

5)opiniujewprowadzeniedoszkolnegoplanunauczaniadodatkowychzajęć
edukacyjnych,októrychmowawodrębnychprzepisach;

6)opiniuje zestaw podręczników,materiałów edukacyjnych imateriałów
ćwiczeniowych.

7)opiniujepodjęciedziałalnościw szkoleprzezstowarzyszenielubinną
organizację;

8)w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala wzórjednolitego stroju
szkolnegoorazokreślasytuacje,wktórychprzebywanieucznianaterenie
szkołyniewymaganoszeniaprzeniegojednolitegostroju.

6.Jeżeliradarodziców w terminie30dnioddniarozpoczęciarokuszkolnegonie
uzyskaporozumieniazradąpedagogicznąwsprawieprogramu,októrym mowaw
ust.4 pkt.2,program ten ustala dyrektorszkoływ uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzórpedagogiczny.Program ustalony przez dyrektora szkoły
obowiązujedoczasuuchwaleniaprogramuprzezradęrodzicówwporozumieniuz
radąpedagogiczną.

7.W celuwspieraniadziałalnościstatutowejszkoły,radarodziców możegromadzić
funduszezdobrowolnychskładekrodziców iinnychźródeł.Zasadygromadzeniai
wydatkowaniaśrodkówokreślaregulamin,októrym mowawust.4.

8.Radaoddziałowarodzicówmożewystępowaćzwnioskiem oniedzielenieoddziału
klas I-IIIw przypadku zwiększenia liczbyuczniów w trakcie roku szkolnego o
jednegolubdwóch.

§27
1.W szkoledziałasamorząduczniowski,zwanydalej„samorządem”.
2.Samorządtworząwszyscyuczniowieszkoły.
3.Zasadywybieraniaidziałaniaorganówsamorząduokreślaregulaminuchwalony

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i
powszechnym.Organysamorządusąjedynymireprezentantamiogółuuczniów.

4.Regulamin samorządu,o którym mowa w ust.3 nie może byćsprzecznyz
niniejszym statutem.

5.Samorządmożeprzedstawiaćradziepedagogicznejorazdyrektorowiwnioskii
opiniewewszystkichsprawachszkoły,w szczególnościdotyczącychrealizacji
podstawowychprawuczniów,takichjak:

1) prawodozapoznaniasięzprogramem nauczania,zjegotreścią,celami
istawianymiwymaganiami;

2) prawo do jawnejiumotywowanejoceny postępów w nauce i
zachowaniu;

3) prawo do organizacjiżyciaszkolnego,umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcjimiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością
rozwijaniaizaspokajaniawłasnychzainteresowań;

4) prawo do wydawania iredagowania gazetkiszkolnej,prowadzenia
tablicyogłoszeń;

5) prawodoorganizowaniadziałalnościkulturalnej,oświatowej,sportowej,
proekologicznejorazrozrywkowejzgodniezwłasnymipotrzebamii
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możliwościamiorganizacyjnymi,wporozumieniuzdyrektorem szkoły;
6) prawodowyborunauczycielapełniącegorolęopiekunasamorządu.

6.Nawniosekdyrektoraszkołysamorządmożewydawaćopinieo ocenianym
nauczycielu.

7.Samorząd możeposiadaćwłasnefundusze,których dysponentamisą:rada
samorząduiradyklasowewporozumieniuzopiekunem samorządu.

§28
1. W szkole mogą działać,z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,

stowarzyszeniaiinneorganizacje,aw szczególnościorganizacjeharcerskie,
którychcelem statutowym jestdziałalnośćwychowawczai/alborozszerzanie
czywzbogacanieform działalnościdydaktycznej,wychowawczejiopiekuńczej
szkoły.

2. Zgodę na podjęcie działalnościprzezstowarzyszenia iinne organizacje,o
których mowa w ust.1,wyraża dyrektorszkołypo uprzednim uzgodnieniu
warunkówtejdziałalnościipozasięgnięciuopiniiradyrodziców.

§29
1.W ramachswoichkompetencji,wzgodziezpostanowieniamistatutuszkołyoraz

własnym regulaminem,organaszkołymająmożliwośćswobodnegodziałaniai
podejmowaniadecyzji.

2.Organaszkołysązobowiązaneściślewspółpracowaćzesobąwewszystkich
kluczowychsprawachdotyczącychszkołyidlajejdobra.

3.Dyrektorszkoływspółpracujebezpośredniozprzewodniczącymiorganówszkoły,
którzyreprezentująjeidziałająwichimieniu.

4.Wszelkiewnioski,uwagiiopinieformułowaneprzezorganyszkoływramachich
kompetencji,kierowanepod adresem dyrektoraszkołyi/lub innychorganów
szkoływymagająformypisemnej.

5. Organaszkołyplanujązwyjątkiem dyrektoraswojądziałalnośćnarokszkolnyi
informująsięnawzajem oplanachdziałania.

6.Każdyorganszkoły,poanalizieplanów działaniapozostałychorganów może
włączyćsiędorozwiązywaniaproblemów szkoły,proponującswojąopinięlub
stanowiskowdanejsprawie,nienaruszająckompetencjiorganuuprawnionego.

7.Organa szkołymogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie
przedstawicieliinnychorganówwceluwymianyinformacjiipoglądów.

8.Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiącychpodajesiędoogólnejwiadomościwszkole.

9.W ramachwspółpracyiwspółdziałaniamiędzyorganamiszkoły:
1) przewodniczącymogązapraszaćsięnazebraniaorganów–zwyjątkiem

tych zebrań rady pedagogicznejgdzie omawiane są sprawy objęte
tajemnicązgodniezart.43ustawyosystemieoświaty;

2)przewodniczącyorganów informująsięnawzajem oprojektachzmiani
zmianachwregulaminachichdziałalności.

10.Dorozwiązywaniasporówikonfliktówpowołujesiękomisjęwskładzie:
1)przewodniczącyorganówszkoły;
2)podwóchprzedstawicielikażdegozorganów.

11.W przypadkunierozstrzygnięciasporuw drodzeuzgodnieniastanowiskaw
trakcie trzech kolejnych posiedzeń,decyzję komisja podejmuje w drodze
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głosowaniazwykłąwiększościągłosów natrzecim posiedzeniu.Czaspracy
komisjiniemożeprzekroczyćdwóchtygodni.

12.Posiedzenie komisjijestważne o ile uczestniczy w nim co najmniej2/3
powołanychosób.

13.Z posiedzeń komisjisporządzanyjestprotokół,pod których podpisują się
wszyscyobecni.

14.Członkowiekomisjiwybierająspośródsiebieprzewodniczącegoiprotokolanta.
Funkcjitychniemogąpełnićprzewodniczącyorganówszkoły.

15.Wynikipracykomisjisąjawnedlawszystkichorganówszkoły.
16.Dyrektorrozstrzygasprawyspornepomiędzyczłonkamiradypedagogicznej,

którychrozstrzygnięcieniezostałookreślonewregulaminieradypedagogicznej.
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ROZDZIAŁVI
ORGANIZACJASZKOŁY

§30
1.Podstawowąjednostkąorganizacyjnąszkołyjestoddział.
2.W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne dla dzieciobjętych

obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego,realizujące program
wychowaniaprzedszkolnego.

3.Zajęciawychowaniafizycznego i języka kaszubskiego sąprowadzonew
grupachmiędzyoddziałowych.

§31
1.W szkoleorganizowanesą:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno –
wychowawczym,w toku których odbywa się realizacja podstawy
programowej kształcenia ogólnego w klasach I-VI lub podstawy
programowejwychowaniaprzedszkolnegowoddziałachprzedszkolnych;

2) dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze włączone do
ramowegoplanunauczaniazgodniezodrębnymiprzepisami;

3) innezajęciadodatkowezgodniezodrębnymiprzepisami.
a)dodatkowezajęciajęzykakaszubskiegoorganizowaniejestna

podstawieart.13ustawyzdn.17.09.1991r.osystemieoświatyna
życzenierodzicaw formiezgodniejzodpowiednimiprzepisami.

b)Nauczanieodbywasięnapodstawiepisemnegowniosku
rodziców(opiekunów)składanedodyrektoraszkołydo30.04lubw
momenciezapisywaniadzieckadoszkoły.

c)Dlauczniów,którychrodzicezłożyliwniosek,októrym mowawpkt.3,
językkaszubskijestprzedmiotem obowiązkowym.

d)Wniosekjestobowiązującym dokumentem nacałypobytuczniawdanej
szkole.W szczególnychprzypadkachrodzicmaprawozrezygnowaćz
nauczanianapodstawiewoliwyrażonejnapiśmieizłożonejdyrektorowi
szkoły.Możesiętostaćzkońcem danegorokuszkolnego.

e)Stosujesięnauczaniejęzykakaszubskiegowedługformuły„z
dodatkowąulgąjęzykakaszubskiego”tj.prowadzonewformie
odrębnychzajęćwwymiarzetrzechgodzintygodniowodlakażdego
zorganizowanegooddziału.

f) Dopuszczasięmożliwośćrealizacjiczęścizajęćwformiewarsztatowo
wycieczkowejwterenie.Takzrealizowanamożebyćjednagodzina
tygodniowo.

2.Wymiarizasadyorganizacjizajęć,októrychmowaw ust.1określająodrębne
przepisy.

§32
1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

prowadzonewsystemieklasowo–lekcyjnym.
1a.Zajęcia grupyprzedszkolnejorganizowane są według zasad iw wymiarze
określonym odrębnymiprzepisami.
2.Godzinalekcyjnatrwa45minut.W uzasadnionychprzypadkachdopuszczasię

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30-60 minut,zachowując ogólny
tygodniowyczaszajęćustalonywtygodniowym rozkładziezajęć.

3.CzastrwaniaposzczególnychzajęćedukacyjnychwklasachI-IIIustalanauczyciel
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prowadzącytezajęcia,zachowującogólnytygodniowyczaszajęć.
4.Czaszajęćpozalekcyjnychobejmujejednostkęlekcyjnąlubjejwielokrotność.

5.Czas zajęć realizowanych w ramach form pomocy psychologiczno –
pedagogicznejokreślająodrębneprzepisy.

§33
1.Oddziałyprzedszkolneprzyjmujądziecisześcioletniew celuumożliwieniaim

odbyciarocznegoobowiązkowegoprzygotowaniaprzedszkolnegookreślonego
przepisamiprawa.

2.Oddziałprzedszkolnymożeliczyćdo25wychowanków.
3.Opiekęnaddziećmiwoddzialeprzedszkolnym sprawujejedennauczyciel,ztym,

że.zajęcia z elementamimuzykimożna powierzyć innemu nauczycielowi
posiadającemuwymaganekwalifikacjeiumiejętności.

4.Czaspracyoddziałuprzedszkolnegoumożliwiarealizacjęzadańustalonychw
podstawieprogramowejwychowaniaprzedszkolnegoiwynosi5godzindziennie,
25godzinwtygodniu.

5.Godzinazajęćwoddzialeprzedszkolnym trwa60minut.
6.Czastrwaniazajęćdydaktycznychzdziećmiwwieku6latwynosiok.30minut.

Czasorazformęzajęćnauczycieldostosowujedomożliwościipotrzebdzieci.
7.Sposób dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej oddziału

przedszkolnegookreślająodrębneprzepisy.
8.W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane dodatkowe zajęcia ze

środków organu prowadzącego.Liczbę godzin oraz rodzajzajęć corocznie
określaarkuszorganizacjipracyszkoły.

9.Zajęcia dodatkowe organizowane są przed lub po realizacji podstawy
programowej.

§34
1.Dorealizacjicelówstatutowychszkołazapewniamożliwośćkorzystaniaz:

1) pomieszczeńdonaukizwyposażeniem (sallekcyjnych);
2) biblioteki;

§35
1.Naterenieszkołyfunkcjonujebiblioteka.
2.Bibliotekastanowiintegralnączęśćszkoły,pełniącrolęinterdyscyplinarnego

centrum informacjimedialnej.
3.Zadaniem bibliotekijest:

1)wspomaganieprocesunauczaniaiwychowania;
2)wspomaganieedukacjikulturalnejiinformacyjnejuczniów;
3)rozwijaniepotrzebizainteresowańczytelniczychuczniów,wyrabianie

nawykuczytaniaiuczeniasię;
4)przygotowanieuczniówdosamokształceniapoprzeztworzeniewarunków

doposzukiwania,porządkowaniainformacjizróżnychźródeł;
5)popularyzacjawiedzypedagogicznejiwspieraniepracyorazkształcenia

ustawicznegonauczycieli.
6)organizowanieróżnorodnychdziałańrozwijającychwrażliwośćkulturowąi

społeczną
4.Bezpośredninadzórnadpracąbibliotekisprawujedyrektorszkoły,który:

1) zatwierdza godzinyotwarciabiblioteki,
2) zatwierdzaplanpracybiblioteki,
3)zapewniaodpowiedniepomieszczenieiwłaściwewyposażenieiśrodki
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finansowenadziałalnośćbiblioteki
4)zatwierdzaregulaminbiblioteki

§36
1.Bibliotekagromadziiudostępnia:

a)podręczniki,materiałyedukacyjneorazprzekazujemateriałyćwiczeniowe;
b)lekturyszkolnepodstawoweiuzupełniające;
c)wydawnictwainformacyjne,dostępnąliteraturępopularno -naukowąi

encyklopedyczną;
d)podręcznikiszkolne iprogramy nauczania dla nauczycieli,książki

pomocnicze;
e)wydawnictwazzakresupsychologii,metodyki,pedagogiki,socjologiii

filozofii;
f) beletrystycznąliteraturędziecięcąimłodzieżową;
g)wybraneczasopismadziecięceimłodzieżowe,czasopismametodycznei

pedagogiczne;
h)zbioryaudiowizualne;
i) edukacyjneprogramykomputerowe;
j) materiałyregionalneilokalne
k)innemateriałyprzeznaczonedorozpowszechniania.

2.Bibliotekadąży,w miaręmożliwościfinansowychszkoły,dozorganizowania
nowoczesnego warsztatu biblioteczno – informacyjnego,umożliwiającego
realizacjęzadańokreślonychw§35.

3.Biblioteka udostępnia swoje zbioryprzez 3 dniw tygodniu w określonych
godzinach,zgodniezodrębnym harmonogramem.

4.Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa obowiązujący regulamin
zatwierdzonyprzezdyrektora.

5.Wszystkie wypożyczane książkiimateriały powinny być zwrócone przed
rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem radypedagogicznej.

§37
1.W bibliotece zatrudniony jest nauczycielbibliotekarz,którego obowiązki

obejmują:
1)wzakresiepracypedagogicznej:

a)organizowaniedziałalnościinformacyjnejiczytelniczejwszkole
b)wspieranieuczniów,nauczycieliirodzicówworganizowaniu

samokształceniaz
użyciem różnorodnychźródełinformacji

c)wspieraniuuczniówwrozwijaniuichuzdolnieńpoprzeznaukę
poszukiwania

źródełinformacjiwykraczającychpozaprogram nauczania
d)wspieranieuczniówmającychtrudnościwnaucepoprzezpomocw

poszukiwaniu
informacjipotrzebnychdoodrobieniazadańdomowych

e)przygotowanieuczniówdofunkcjonowaniawspołeczeństwie
informacyjnym

f)organizowaniezajęćiekspozycjirozwijającychwrażliwośćkulturowąi
społeczną

2)wzakresiepracorganizacyjno–technicznych
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a)gromadzeniezbirów,kierującsięzapotrzebowaniem nauczycieliiuczniów,
analiząobowiązującychwszkoleprogramównauczania,podręczników,
materiałówedukacyjnychićwiczeniowych

b)ewidencjonowanieiopracowywaniezbirówzgodniezobowiązującymi
przepisami

c)wypożyczanie,udostępnianieiprzekazywaniepodręczników,materiałów
edukacyjnychimateriałówćwiczeniowych

d)selekcjonowaniezbiorów
e)prowadzeniedokumentacjizrealizacjizadańbiblioteki

3)udostępnianieksiążekiinnychźródełinformacji
a)gromadzenie,opracowywanieiupowszechnianieróżnychźródeł

informacji
b)gromadzenieiwypożyczanie,udostępnianieorazprzekazywanieuczniom

bezpłatnychpodręczników,materiałówedukacyjnychimateriałów
ćwiczeniowych

c)pomocwposzukiwaniuźródełidoborzeliteratury

d)udzielaniaporadbibliograficznych
e)kierowanieczytelnikówdoinnychbibliotekiośrodkówinformacji

4)tworzeniewarunkówdoposzukiwania,porządkowaniaiwykorzystywania
informacjiz różnychźródełorazefektywnegoposługiwaniasiętechnologią
informacyjną:

a)komputeryzacjabibliotekiszkolnej
b)wzbogacaniezasobówbibliotekionajnowszepozycjeksiążkoweiźródła

multimedialne
5)rozwijanieindywidualnychzainteresowańucznióworazwyrabianieuuczniów

nawykuczytaniaiuczeniasię:
a)imprezy
b)konkursy

c)wystawki
d)kiermasze

6)organizowanieróżnorodnychdziałańrozwijającychwrażliwośćkulturalnąi
społeczną:

a)wycieczkiedukacyjne
b)spotkaniaiimprezyedukacyjne

7)współpracabibliotekiszkolnejzuczniami
a) poradnictwowwyborachczytelniczych
b) pomocuczniom wrozwijaniuwłasnychzainteresowań
c) pomocuczniom przygotowującym siędokonkursów
d) informacjaoaktywnościczytelniczej

8)współpracabibliotekiszkolnejznauczycielami:
1)udostępnianieprogramównauczania,podręczników,materiałów

edukacyjnych
imateriałówćwiczeniowych

2)współpracaznauczycielamiwzakresierozwijaniapotrzebi
zainteresowańczytelniczychuczniów

3)współdziałaniewtworzeniuwarsztatuinformacyjnego
4)zgłaszaniepropozycjidotyczącychgromadzeniazbiorów
5)udzielaniepomocywselekcjizbiorów
6)współdziałaniewzakresieegzekwowaniapostanowieńregulaminu

biblioteki
7)współudziałworganizacjiimprezszkolnych,konkursów

9)współpracabibliotekiszkolnejzrodzicami,środowiskiem iinnymibibliotekami
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odbywasiępoprzez:
1)wyposażanieuczniówwbezpłatnepodręczniki,materiałyedukacyjnei

materiałyćwiczeniowe
2)organizowanieimprezwśrodowiskulokalnym
3)wypożyczanieksiążekzainteresowanym rodzicom
4)informowanierodzicówdoaktywnościczytelniczejdzieci
5)organizacjęwycieczekdoinnychbibliotek
6)współuczestnictwoworganizowaniuróżnorodnychdziałańnarzecz

czytelnictwa
7)wspieraniedziałalnościkulturalnejbiblioteknaszczeblugminnym
8)uczestnictwowlekcjachbibliotecznychprzeprowadzanychprzez

bibliotekarzyzinnychbibliotek
9)udziałwspotkaniachzpisarzami
10)udziałwkonkursachpoetyckichiplastycznych

2.Nauczycielbibliotekarzodpowiadawszczególnościza:
1) prawidłowe prowadzenie biblioteki pod względem formalnym,

finansowymiiorganizacyjnym
2) wprowadzenieksiążeknastanmajątkowybibliotekiorazichkasowanieze

stanu;
3) organizacjępracybibliotekizgodniezjejzadaniami;
4) stanpowierzonegomumienia,wtym szczególnieksięgozbioru;

5) podejmowaniedziałańwkierunkudostosowywaniazbiorówdoaktualnych
potrzebszkołyiczytelników;

6) tworzenieatmosferysprzyjającejrozwojowiczytelnictwawśróduczniówi
nauczycieli.

§38
1.Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami,nauczycielami,rodzicamioraz

innymibibliotekamiiośrodkamiinformacyjnymi.
2.We współpracy z nauczycielami gromadzony jest księgozbiór w celu

wspomaganiaiunowocześnianiaprocesudydaktycznegoiwychowawczego.
3.Rodziceuczniów mająprawokorzystaniazezbiorów bibliotekinazasadach

określonychwregulaminie,októrym mowaw§37ust.4.
4.Współpraca zinnymibibliotekamiorazośrodkamiinformacyjnymiobejmuje

organizowanielekcjibibliotecznychiinnychimprezczytelniczychorazwymianę
materiałówiinformacji.

§39
1.Bibliotekafinansowanajestzbudżetuszkoły.
2.Działalnośćbibliotekimożebyćdotowanaprzezradęrodziców orazinnych

ofiarodawców.
3.Każdyczytelnikbibliotekizobowiązanyjestdooddawaniawokreślonym terminie

wypożyczanychzbiorów.Bezwzględnienależyrozliczyćsięzbibliotekąprzed
zakończeniem rokuszkolnego.

4.Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnejprzeprowadzana jestmetodą
skontrum nazasadachokreślonychwodrębnychprzepisach.
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§40
1.Dla uczniów oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych,którzy poza

godzinamizajęćlekcyjnych,zazgodąrodziców,przebywająwszkolezewzględu
naczaspracyrodziców lub/izewzględunaorganizacjędojazdudoszkołylub
inneważneokoliczności,szkołaprowadzizajęciaświetlicowe.

2.Celeizadaniazajęćświetlicowych:
1)organizowanieracjonalnego ibezpiecznego spędzaniaczasudzieciw

godzinachwolnychodzajęćdydaktycznych;
2)organizowanie zespołowejiindywidualnejnaukiwłasnejuczniów pod

opiekąnauczycieliświetlicy;
3)organizowanie zajęć umożliwiających rozwój zainteresowań

artystycznych,technicznych,sportowychiinnychudzieci;
4)wdrażaniedowartościowegowykorzystywaniaczasuwolnego,wyrabianie

nawykówkulturalnejrozrywkiizabawy;
5)rozbudzaniewrażliwościnaładiporządekorazwdrażaniezasadhigieny;
6)kształtowanie pozytywnych cech charakteru,takich jak:koleżeństwo,

sprawiedliwość,prawdomówność,odpowiedzialność;
7)wyrabianienawykówkulturalnegozachowania.

3.Zajęcia świetlicowe są pozalekcyjną formą działalnościwychowawczo –
opiekuńczejszkoły.

4.Czas pracy świetlicy oraz szczegółowe zasady działalnościzawarte są w
corocznieopracowywanym planiepracyświetlicy.

5.Pracazajęćświetlicowychjestdokumentowanazgodniezodrębnymiprzepisami.
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ROZDZIAŁVII
ORGANIZACJANAUCZANIA,WYCHOWANIAIOPIEKI

BEZPIECZEŃSTWOUCZNIÓW

§41

1.Rokszkolnyrozpoczynasięzdniem 1września,akończyzdniem 31sierpnia
następnego roku,z zastrzeżeniem przepisów wydawanych przez ministra
właściwegodosprawoświatyiwychowania.

2.Rokszkolnypodzielonyjestnadwaokresy:
1)okrespierwszytrwaodpierwszegodniazajęćedukacyjnychw danym

rokuszkolnym do30stycznia;
2)okres drugirozpoczyna się zdniem 1 litego itrwa do końca zajęć

edukacyjnychwdanym rokuszkolnym.
3.Terminy ferii,dniwolnych od zajęć oraz rozpoczęcia izakończenia zajęć

edukacyjnychwdanym rokuszkolnym określająodrębneprzepisy.
4.Oddziałyprzedszkolneutworzonew szkolepracująnazasadachiw terminach

określonychdlaprzedszkolipublicznych.

§42
1.Szczegółową organizację nauczania,wychowania iopiekiw danym roku

szkolnym określaarkuszorganizacjiszkołyopracowanyprzezdyrektoraszkoły,z
uwzględnieniem szkolnegoplanunauczania,októrym mowaw przepisachw
sprawieramowych planów nauczania– do dnia30 kwietniakażdego roku.
Arkuszorganizacjiszkołyzatwierdzaorganprowadzącyszkołępozasięgnięciu
opiniikuratora.

2.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę
pracowników szkoły,w tym osóbpełniącychstanowiskakierownicze,ogólną
liczbęgodzin zajęćedukacyjnych finansowanych ześrodków przydzielonych
przezorganprowadzącyszkołę.

3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacjiszkołydyrektorszkoły,z
uwzględnieniem zasadochronyzdrowiaihigienypracyorazzzastrzeżeniem
obowiązujących przepisów, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający
organizacjęzajęćedukacyjnychorazzajęćwychowaniaprzedszkolnego.

§43
1.Dyrektorszkołypowierzakażdyoddziałopiecejednegoznauczycieliuczącychw

tym oddziale,zwanegodalejwychowawcą.Zadaniawychowawcyokreśla§66
ust.3.

2.Dlazapewnieniaciągłościpracy,wskazanejest,abywychowawcaprowadził
oddziałprzezcałycyklnauczania(klasyI-IIIlubIV-VI).

3.W szczególnych,wypadkach dyrektorszkołymoże odstąpić od tejzasady,
odwołującwychowawcęwczasietrwaniacykluedukacyjnego:

1)nauzasadnionywniosekwychowawcy;
2)z inicjatywy własnejna skutek niewywiązywania się z powierzonych

obowiązków.

§44
1. Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,

ochronyprzedprzemocą,uzależnieniami,demoralizacjąorazinnymiprzejawami
patologii.
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2. Szkoław swejdziałalnościprzestrzegaprzepisów bezpieczeństwaihigieny
obowiązujących w placówkach oświatowych.Przestrzeganie przepisów BHP
podlegakontroliwewnętrznejizewnętrznej,zgodniezodrębnymiprzepisami.

3. Każdynauczycielzobowiązanyjestdosystematycznegokontrolowaniamiejsca
prowadzeniazajęć.W przypadkustwierdzeniazagrożeńnauczyciel:

1) niezwłocznie wyprowadza uczniów z miejsca,w którym powstało
(stwierdzono)zagrożenie;

2) usuwazagrożenie,oilewynikatozjegokompetencji,alboniezwłocznie
zgłaszafaktzagrożeniakierownictwuszkoły.

3.a Nauczycielnie może przystąpić do prowadzenia zajęć przed usunięciem
zagrożenia.Do
zagrożeńzaliczasięwszczególności:pękniętelubrozbiteszyby,odsłonięteprzewody
elektryczne,ostreprzedmioty,uszkodzonesprzęty,narzędziaitp.

4. Opiekunpracowniopracowujejejregulaminokreślającyzasadybezpiecznego
korzystaniazpracowni;napoczątkukażdegorokuszkolnegozapoznajeznim
uczniów;kontrolujeprzestrzeganiezasadregulaminu.

5. W saligimnastycznej,naboiskuszkolnym orazw innychmiejscach,w których
prowadzone są zajęcia ruchowe nauczycielsprawdza sprawność sprzętu
sportowegoprzedrozpoczęciem zajęć,dbaoprawidłowąorganizacjępracyi
zdyscyplinowanieuczniów.

5.aNauczycieledostosowująwymaganiaiformyzajęćdomożliwościfizycznych
izdrowotnychuczniów.Podczasćwiczeńnaprzyrządachuczniowiesąasekurowani
przeznauczyciela.Podnieobecnośćnauczycielauczniowieniemogąprzebywaćna
terenieobiektówsportowych,niewolnoteżwydawaćuczniom sprzętusportowego.
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek

zapoznaćsięzinformacjądotyczącąstanuzdrowiauczniaprzekazanąprzez
rodziców.

§45
1.Nauczycieljestzobowiązanydo sprawdzanialistyobecnościuczniów przed

przystąpieniem dozajęćioznaczenianieobecnościuczniawdziennikulekcyjnym.
W raziestwierdzeniawyjściauczniazeszkołybezuzgodnieniazwychowawcą,
nauczycielprowadzącyzajęciajestobowiązanybezzwłoczniezawiadomićotym
wychowawcęklasyorazrodzicówucznia.

2.Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieliw okresie od 10 minut przed
rozpoczęciem obowiązkowychdlaniegozajęćedukacyjnychdanegodniado
zakończeniatychżezajęć,zwyjątkiem:

1)uczniów korzystających zzajęćpozalekcyjnych organizowanych przez
szkołę,którzypozostająpodopiekąnauczycielaprowadzącegozajęcia
odgodzinyichrozpoczęciadochwiliichzakończenia;

3.Odpowiedzialnośćzabezpieczeństwouczniówponoszą:
1)nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe inieobowiązkowe za

uczniówbiorącychudziałwtychzajęciachwokresietrwaniazajęć;
2)nauczycielepełniący,zgodniezharmonogramem,dyżurypodczasprzerw

w godzinach od 7.50 do ostatniejlekcjidanego dnia,za uczniów
przebywającychnaprzerwachpozasalamilekcyjnymi;

3)nauczycieleprowadzącyzajęciapozalekcyjnew okresie10minutprzed
ichrozpoczęciem,oilezajęciaodbywająsiępozakończeniuplanowych
dyżurównauczycieli;
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4.Jeżelizważnych,uzasadnionychprzyczynkoniecznejestzwolnienieuczniaz
zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu,wychowawca,a pod jego
nieobecnośćpedagogszkolnylubdyrektorszkołymoże:

1)napisemnąprośbęrodzicówzamieszczonąwdzienniczkuucznia,zwolnić
uczniazzajęćnawarunkachokreślonychprzezrodzica,ztym,że:

a)uczeńklasyIioddziałuprzedszkolnego możeopuścićszkołę
jedyniewobecnościrodzicalubinnejosobydorosłejprzezniego
upoważnionej,

b)uczniowieklasII-VImogąopuścićszkołęsamodzielnieiodtej
chwiliodpowiedzialnośćzaichbezpieczeństwoponosząrodzice;

2) nawniosek nauczyciela,októrym mowawust.8,możnazwolnićzzajęć
ucznia,któryuskarża się na złe samopoczucie,zachorowałlub uległ
urazowi;wtakim wypadku:

a)należy bezzwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach
dzieckaipostępowaćzgodniezjegowskazówkami,

b)uczeńmusibyćodebranyzeszkołyprzezrodzicalubinnąosobę
dorosłąprzezniegoupoważnioną.Niedopuszczalnejestbychore
dzieckoopuściłobudynekszkołybezopiekidorosłych.

5a.Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili
opuszczeniaprzeznichszatniiwyjściadodomu.

5. Podczasprzerworganizowanesądyżurynauczycielskienakorytarzach,holach,
boisku szkolnym, wybiegu, w szatni, stołówce według opracowanego
harmonogramu.

6.aKażdynauczycielobowiązanyjestdopunktualnegowychodzenianawyznaczone
dyżuryorazrzetelnegopełnieniaprzydzielonychdyżurów.Dyżurującynauczyciele
powinniprzedewszystkim zapobiegaćniebezpiecznym zabawom izachowaniom
uczniów.Zanauczycielinieobecnychw szkoledyrekcjawyznaczazastępstwana
dyżurach..
6. Szkołanieponosiodpowiedzialnościzabezpieczeństwoucznia,którybierze

udziałw odpłatnychzajęciach,orazzauczniów iinneosobyprzebywającena
terenieszkołyiboiskaszkolnegobezopiekinauczyciela.

7. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia na wycieczkach,zielonych szkołach,w
czasiepobytunapływalni,zawodachsportowychiinnychuregulowanejest
odrębnymiprzepisami.

8. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne
przepisy.

9. W szkoleprowadzisięzajęciaedukacyjnewspierająceuczniawradzeniusobiew
sytuacjach przemocy,demoralizacji,zagrożeń uzależnieniamioraz innymi
przejawamipatologiispołecznej.

10.Dlazapewnieniabezpieczeństwauczniom pracownicyszkołymająobowiązek
monitorowaniawejściaorazwyjścia.

§46
1.Na zajęcia lekcyjne uczeń przychodzipunktualnie,tj.najpóźniejrówno z

dzwonkiem oznajmującym początekzajęć.Uczniowieczekająnazajęciaprzed
saląlekcyjnąlubwmiejscudotegowyznaczonym.W oczekiwaniunanauczyciela
zachowująsięwsposóbspokojnyizdyscyplinowany.

2.Uczeńprzychodzinalekcjeprzygotowany,tj.:
1)posiadaniezbędne,określoneprzeznauczycielapodręczniki,zeszytyoraz
pomocedydaktyczne;
2)powtórzyłmateriałpoprzednich zajęć z danego przedmiotu,opanował
omawianymateriał,wykonałpracędomowązadanąprzeznauczyciela.

3.W razie niedopełnienia obowiązków określonych w ust.2 uczeń zgłasza
nieprzygotowanie nauczycielowibezpośrednio przed lekcją,podaje również
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przyczynęnieprzygotowania,
4.Uczeń ma obowiązek brać aktywnyudziałw zajęciach lekcyjnych izgodnie

współpracowaćwichrealizacjizinnymiuczniami.
5.Obowiązkiem uczniajestsystematycznyudziałw sprawdzianachwewcześniej

ustalonychterminach(pojedynczanieobecnośćnasprawdzianiemożewynikać
jedyniezchorobyucznialubinnychszczególnieważnychpowodówipowinnabyć
usprawiedliwionaprzezrodziców).

6.Zachowanieuczniapodczaszajęćszkolnychpowinnocechowaćsiędbałościąo
kulturęjęzyka.Wypowiadaniewłasnychpoglądów isłuchaniewypowiedziinnych
odbywaćsięwinnoznależytąkulturąiszacunkiem.

7.Uczeńmaobowiązeknosićsystematyczniedzienniczekuczniaorazrzetelniei
terminowoprzekazywaćwszelkieinformacjekierowaneprzezszkołędorodziców.

8.Wszelkie istotne informacje przekazywane przez rodzica, dotyczące
funkcjonowania ucznia w szkole powinny mieć formę pisemną,najlepiejw
dzienniczkuucznia.

9.Podjęcieinformacjizarównorodzic,jakinauczycielpotwierdzawłasnoręcznym
podpisem,określającrównieżdatęzapoznaniasięzjejtreścią.

§47
1.Uczeńmaobowiązekpostępowaćzgodniezdobrem społecznościszkolnejaw

szczególności.:
3)przestrzegaćkontraktuklasowegoorazinnychustaleńdotyczącychzasad

współżycia w zespole,w tym szczególnie zapisów…………niniejszego
statutu;

4)rzetelnewypełniaćobowiązkidyżurnego orazinnezadaniapowierzone
przeznauczycieliiwychowawców;

5)realizowaćpodjętedobrowolniezobowiązania;
6)wykazywaćaktywnośćwżyciuszkołyiśrodowiska
7)wykazywać troskę o estetykę pomieszczeń,poszanowanie własności

prywatnejipublicznej,wtym szczególnieszanowaniemieniaszkolnego;
8)wterminiezwracaćwypożyczoneksiążkidobiblioteki.

2.Uczeńmaobowiązekdbaćohonoritradycjeszkoły,wtym:
1)uczestniczyćigodniezachowywaćsiępodczasuroczystościszkolnych;
2)szanowaćtradycjeszkolne;
3)godniereprezentowaćszkołęnazewnątrz.

3.Uczeńpowinienwykazywaćdbałośćobezpieczeństwoizdrowiewłasneoraz
innychosóbpoprzez:

1)niestwarzanieswoim zachowaniem sytuacjizagrażającychbezpieczeństwu
własnemuiinnych;
2)reagowanienakrzywdęinnychiwszelkieprzejawyzła;
f) nieuleganienałogom
g) dbałośćohigienęosobistąiwyglądzewnętrznystosownydowiekui

okoliczności;
h) zmienianieobuwia;
i) noszenie właściwego stroju szkolnego: codziennego, galowego,

gimnastycznego;
j) odpowiednie zachowanie na przerwach (unikanie hałaśliwych i

niebezpiecznychzabaw).
4.Uczniapowinnocechowaćgodne,kulturalnezachowaniesięwszkoleipozanią,w

tym:
1)grzecznośćitaktwkontaktachzkolegami,nauczycielamiipracownikami

szkoły;
2)prawdomówność;
3)okazywaniepomocykolegom zarównow naucejakiw innychsprawach
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życiowych;
4)tolerancja wobec osób niepełnosprawnych,wywodzących się z innej

kulturyirasy,wyznającychinnąreligię,poglądy,okazywanieim akceptacji,
nieodrzucanie;

4a)uczniówobowiązująnastępującezasadyusprawiedliwienianieobecności
w

szkole:
O przyczynachnieobecnościw szkoleswojegodzieckarodzice(prawni

opiekunowie) informują wychowawcę w trakcie trwania nieobecności
(telefonicznie,osobiście) ,a usprawiedliwienie na piśmie dostarczają
niezwłoczniepoprzyjściudoszkoły,niepóźniejniżdotygodnia,liczącod
ostatniegodnianieobecności.Potym terminienieobecnościmogązostać
uznane za nieusprawiedliwione. W przypadku braku kontaktu ze strony
rodziców, (prawnych opiekunów) wychowawca zobowiązany jest do
uzyskaniainformacjioprzyczynachnieobecnościuczniawszkole.
5)niestosowanieprzemocy;
6)szacunekdlasiebieiinnych,własnejicudzejpracyijejwytworów.

5.W szkoleobowiązujezakazposiadaniaispożywaniaprzezuczniówipracowników
szkołyalkoholu,narkotykówiinnychużywekorazpaleniapapierosów.

6.W szkoleniewolnomiećbronioraznarzędziisubstancjizagrażającychzdrowiui
życiuinnych.

7.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i skutki wynikłe z
nieprzestrzeganiazakazówokreślonychwust.5i6.

8.W przypadku umyślnego lub nieumyślnego wyrządzenia krzywdy drugiemu
(uczniowi,nauczycielowi,pracownikowiszkoły,innym osobom znajdującym sięna
terenieszkoły)uczeńobowiązanyjestwyjaśnićmotywyzachowania,dążyćdo
porozumieniaizadośćuczynienia.

9.Zaszkodymaterialnewynikłeznieodpowiedniegozachowaniauczniaodpowiada
uczeń ijego rodzice.Forma zadośćuczynienia ustalana jest indywidualnie,
adekwatniedoszkody.

§48
1.Uczeńmaobowiązeknosićobowiązkowystrójszkolny:

1)galowy-w dniszczególnieuroczyste,w tym rozpoczęciaizakończenia
roku szkolnego,ślubowania uczniów klasI,dni,w których w szkole
obchodzonesąświętapaństwowe,szkolneiinne;
2)gimnastyczny–nazajęciawychowaniafizycznego,zawodysportowe;
3)codzienny–wpozostałednirokuszkolnegoizajęciaszkolne.

2.Wzorygalowego,codziennego oraz gimnastycznego obowiązkowego stroju
szkolnegoustaladyrektorszkoływporozumieniuzradąrodziców.

3.Strójszkolnynależynosićzgodnościąiszacunkiem dlaimieniaitradycjiszkoły.
4.Dyrektorszkoły może zdecydować o zwolnieniu uczniów z konieczności

noszeniastrojuszkolnego,októrym mowaw ust.1w przypadkuszczególnej
organizacjizajęćw danym dniu.O swojejdecyzjipowiadamiauczniów iich
rodzicówzconajmniejjednodniowym wyprzedzeniem.

§49
1.W razienagłychprzypadków,zuzasadnionychprzyczynmożliwejestnieodpłatne

skorzystanie przez ucznia ipracownika szkoły ze służbowego telefonu w
sekretariacieszkoły.

2.Telefonykomórkowe,urządzeniaelektroniczneiinnewartościoweprzedmioty
uczeńmożeprzynosićdoszkoływyłącznienawłasnąodpowiedzialność.Szkoła
niebędzieponosićodpowiedzialnościw razieichzagubienia,zniszczeniaani
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kradzieży.
3.Szkoła ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe

pozostawionedodepozytuw sekretariacieszkoły.Pozostawionew depozycie
urządzenia elektroniczne itelefony komórkowe muszą być wyłączone i
podpisane.

4.Podczaszajęćlekcyjnychiinnychorazuroczystościszkolnychkorzystaniez
telefonów komórkowychorazinnychurządzeńelektronicznychjestzabronione.
Powinnybyćonew tym czasiewyłączone.W szczególnościzabronionejest
nagrywaniebezuzgodnieniaznauczycielem idyrektorem szkołyprzebieguzajęć,
rozmowytelefoniczneikorespondencjasmsowaorazkorzystaniezurządzeń
odtwarzającychtypuMP3.

5.W raziezauważenia przezprowadzącego zajęcia złamania zasady,o której
mowa w ust.4,ma on obowiązek odebrania uczniowitelefonu lub innego
urządzeniaelektronicznegoiprzekazaniagododepozytudosekretariatuszkoły.
Urządzeniatezostanązwróconewyłącznierodzicom ucznia.

§50
Przestrzeganiezasadzachowaniaokreślonychw § 45-49stanowikryterium oceny
zachowania ucznia. Ich nieprzestrzeganie jest podstawą do obniżenia oceny
zachowaniaorazzastosowaniainnychkar.



32

ROZDZIAŁVIII
ORGANIZACJAWYCHOWANIAIOPIEKIW ODDZIAŁACHPRZEDSZKOLNYCH.

BEZPIECZEŃSTWOWYCHOWANKÓW

§51
1.Szkołasprawujeopiekęnaddzieckiem odmomentuprzekazaniadzieckaprzez

rodzica(opiekuna)nauczycielowi,doczasuodbiorudzieckazsalilubogrodu
przezrodzicalubinnąupoważnionąprzezniegoosobę.

2.Szkołazapewniadzieciom bezpieczeństwoiopiekęzgodniezobowiązującymi
przepisami:

1)opiekęnaddziećmiprzebywającymiw oddzialeprzedszkolnym sprawują
nauczyciele,którychopiecepowierzonooddziały;

2)wrazienieobecnościnauczycielkiopiekęorganizujeDyrektorSzkoły
3)w wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

dzieciom, nauczycieli wspomagają wyznaczeni pracownicy
niepedagogiczni;

4)opiekęnaddziećmipodczaszajęćpozaterenem Szkoły,wtym wtrakcie
wycieczekorganizowanychprzezszkołę,sprawująnauczyciele,których
opiecepowierzonooddziałyuczestniczącew zajęciachlubnauczyciele
wyznaczeniprzezdyrektora;raziepotrzebyizazgodądyrektoraopiekę
podczas wycieczek sprawują dodatkowo inne osoby dorosłe, w
szczególności rodzice; wycieczki organizowane są zgodnie z
obowiązującymiprzepisamiprawa iregulaminem obowiązującym w
szkole;

5)dzieckouczęszczającenazajęciadodatkoweorganizowanewszkolejest
podopiekąosobyodpowiedzialnejzaprowadzenietychzajęć;

6)w razienieszczęśliwegowypadkupodczaspobytudzieckaw oddziale
przedszkolnym lub szkole nauczyciel sprawujący nad nim opiekę
zobowiązanyjest:
a)udzielićpierwszejpomocy,w raziekoniecznościwezwaćpogotowie
ratunkowe,
b)ozaistniałym zdarzeniupoinformowaćniezwłocznieDyrektoraSzkoły
orazrodzicówdziecka
c)dyrektorjestzobowiązany przygotować dokumentację zgodnie z
obowiązującymiprzepisamiwtym zakresie.

7)w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dziecimają zapewniony
odpoczynekwformieprzystosowanejdowiekuipotrzebdziecka;

8)nauczycielsystematyczniekontrolujemiejscaprzebywaniadzieci(sale,
szatnia, łazienka, stołówka, plac zabaw) oraz sprzęt i pomoce
dydaktycznepodkątem zasadbezpieczeństwaihigienypracy.

§52
1.Dzieckopowinnobyćprzyprowadzaneiodbieranezeszkołyprzezrodzicówlub

upoważnionąprzeznichnapiśmieosobęzapewniającąpełnebezpieczeństwo.
2.Dziecko objętewychowaniem przedszkolnym w szkoleprzed ipo zajęciach

wychowaniaprzedszkolnegomożekorzystaćzopiekiwświetlicyszkolnej,oile
decyzjeorganuprowadzącegoniestanowiąinaczej.

3.Nauczycielprowadzący zajęcia w grupie przedszkolnejpo zakończonych
zajęciachosobiścieprzekazujedzieckopodopiekęrodziców (upoważnionych
opiekunów)lubnauczycieliświetlicy.

4.Opiekęnaddziećmiprzebywającymiw świetlicyszkolnejsprawująwyznaczeni
nauczycieleświetlicy.Podczaspobytu w świetlicyszkolnejdziecko podlega
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zasadom określonym wRozdzialeVStatutuSzkoły.
5.W szczególnychprzypadkach,jeślidecyzjąrodzicówosobaodbierającadziecko

z oddziału przedszkolnego lub szkoły jestniepełnoletnia,musiona mieć
ukończone 13 latoraz posiadać pisemne upoważnienie wystawione przez
rodziców,wktórym oświadczają

oni,żeponoszącałkowitąodpowiedzialnośćzadzieckoprzebywającepodopieką
osoby

nieletniej.
6.W przypadkujakichkolwiekwątpliwościdotyczącychodbiorudziecinauczycielki

lub pomoce nauczyciela każdorazowo zgłaszają faktdyrekcjiSzkoły,która
podejmujedziałaniawyjaśniające.

§53
1.W zakresiewspomaganiarodzinywwychowaniudzieckaszkołarealizujezadaniaw

następującysposób:
1)organizujespotkaniaw formieindywidualnejigrupowej(zebrania)w celu
zaznajamiania rodziców z zadaniamirealizowanymiw ramach podstawy
programowej,przebiegiem rozwoju ich dzieciw oparciu o przeprowadzoną
diagnozę,
2)organizujezajęciaotwartedlarodziców dającemożliwośćpoznaniametodi
form pracyzdziećmi,
3)organizujepracęwyrównawcząiterapeutyczną,indywidualnąigrupową,
4) pełniwobec rodziców funkcję doradczą proponując zestawy ćwiczeń
wspomagającychrozwójdziecka,
5)współpracuje z poradniamipsychologiczno-pedagogicznymioraz innymi
instytucjami,któreudzielająpomocydzieckuirodzinie;
6)na wniosek rodzica udziela rodzicowipomocyw wyborze dalszejdrogi
edukacji.

§54
1.Nauczycielprowadzącypracęwychowawczo–dydaktycznąiopiekuńczą,jest

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo
powierzonychjegoopiecedzieci.

2.Nauczycielwswoichdziałaniachwychowawczo–dydaktycznychiopiekuńczych
maobowiązekkierowaniasiędobrem wychowanków,troskąoichzdrowiea
takżeoszanowanieichgodnościosobistej.

3.W trosce o prawidłowyrozwójpsychoruchowyorazprzebieg wychowania i
kształceniadzieciwwiekuprzedszkolnym nauczycielprzestrzeganastępujących
proporcjizagospodarowaniaczasuprzebywaniaw przedszkoluw rozliczeniu
tygodniowym:
1)conajmniejjednąpiątączasunależyprzeznaczyćnazabawę(wtym czasie

dziecibawiąsięswobodnie,przyniewielkim udzialenauczyciela);

2)conajmniejjednąpiątączasu(wprzypadkumłodszychdzieci–jednączwartą
czasu) dziecispędzająwogrodzieprzedszkolnym,naboisku,wparkuitp.
(organizowanesątam gryizabawyruchowe,zajęciasportowe,obserwacje
przyrodnicze,pracegospodarcze, porządkoweiogrodniczeitd.);

3)conajmniejjednąpiątączasu(wprzypadkumłodszychdzieci–niewięcejniż
jednąpiątączasu)zajmująróżnegotypuzajęciadydaktyczne,realizowanewedług
programu wychowaniaprzedszkolnego;

4)pozostałyczasprzeznaczasię,odpowiedniodopotrzebnarealizację:
a)dowolniewybranychprzeznauczycielaczynności(wtejpuliczasumieszczą

sięw szczególnościczynnościopiekuńcze,samoobsługowe,organizacyjne),
b)pomocypsychologiczno-pedagogicznej,
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c)zajęćrewalidacyjnychdladzieciniepełnosprawnych.

4.Nauczycielwporozumieniuzdyrektorem szkołyustalaramowyrozkładdniaoraz
tygodniowyplanzajęćuwzględniającyzasadyokreślonewust.3.

5.Roląnauczycielawychowaniaprzedszkolnegojestprzygotowaniedzieckado
naukiwklasieIszkołypodstawowejzuwzględnieniem potrzebdziecka–wtym
potrzebęruchu.
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ROZDZIAŁIX
ZASADYREKRUTACJIUCZNIÓW.

UCZĘSZCZANIEDOSZKOŁY

§55
1.Obowiązekszkolnydzieckarozpoczynasięzpoczątkiem rokuszkolnegowtym

rokukalendarzowym,wktórym dzieckokończy7lat.

§56
1.Na pisemnywniosekrodziców do klasypierwszejmożebyćprzyjętetakże

dziecko,które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat,jeżeliw roku
poprzedzającym rok szkolny,w którym ma rozpocząć naukę w szkole
korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni
psychologiczno– pedagogicznejw sprawiemożliwościrozpoczęcianaukiw
szkole.

2.Decyzjęowcześniejszym przyjęciudzieckadoszkołypodejmujedyrektorszkoły
postwierdzeniu,żespełnionesąopisanepowyżejkryteria.

3.W przypadkach uzasadnionych ważnymiprzyczynamirozpoczęciespełniania
przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, zgodnie z
obowiązującymiprzepisamiprawa.

4.Decyzjęw sprawieodroczeniaobowiązkuszkolnego,w stosunkudodziecka
mieszkającegow obwodzieszkoły,podejmujenawniosekrodziców dyrektor
szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej.

§57
1.Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego oraz

rocznegoprzygotowaniaprzedszkolnegoprzezdziecizamieszkującewobwodzie
szkoły.

2.Nie spełnianie obowiązku szkolnego oraz rocznego przygotowania
przedszkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym wadministracji.

§58
Informacjeogólnedotyczącerekrutacji.

§59
1.Skreśleniezlistyuczniównastępujewyłączniewdrodzeprzeniesieniauczniado

innejszkoły.
2.Uczeńmożebyćprzeniesionydoinnejszkołynawniosekrodziców.
3.Na umotywowany wniosek dyrektora szkoły, zaopiniowany przez radę

pedagogiczną,wprzypadkachokreślonychw§83ust.5niniejszegostautuuczeń
możebyćprzeniesionyprzezkuratoraoświatydoinnejszkołyzapopełnienie
czynów karalnych,w raziepowtarzającychsięchuligańskichzachowańlubna
podstawieinnychobowiązującychprzepisów.

§60
1.Osoby niebędące obywatelamipolskimi,zwane dalej"cudzoziemcami",są

przyjmowanedooddziałówprzedszkolnychiszkołypodstawowejnawarunkachi
wtrybiedotyczącychobywatelipolskich.

2.DoklasII-VIuczniowieprzyjmowanisąnapodstawieświadectwalubinnego
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dokumentupotwierdzającegouczęszczanieprzezcudzoziemcadoszkołyza
granicąiwskazującegoklasęlubetapedukacji,któryukończyłorazdokumentu
stwierdzającegosumęlatnaukiszkolnejcudzoziemca.

3.Szkoła umożliwia uczniom oraz wychowankom oddziałów przedszkolnych
podtrzymywanie tożsamościnarodowej,kulturowej,etnicznej,językoweji
religijnej.

4.Dlacudzoziemcóworazobywatelipolskichpowracającychzzagranicyobjętych
obowiązkiem szkolnym,którzynie znają języka polskiego albo znają go w
stopniu niewystarczającym do korzystania z nauki,organ prowadzący na
wniosek dyrektora organizuje w szkole dodatkową bezpłatną naukę języka
polskiegowwymiarzeiokresieokreślonym odrębnymiprzepisami.

5.Jeżelidlajakiegośprzedmiotunauczanianiezbędnejestuzupełnienieróżnic
programowych,organprowadzącyorganizujezajęciawyrównawczedlauczniaw
zakresietegoprzedmiotu.

6.W celulepszegoprzygotowaniaspołecznościszkolnejorazprzedszkolnejna
przyjęciecudzoziemców:

1)dzieciucząsięwzajemnegozrozumienia,tolerancjiiposzanowaniaróżnic
kulturowychpoprzezorganizacjęcykluzajęćdostosowanychdowiekudzieci
nt.uchodźctwa,kulturykrajupochodzeniacudzoziemców;

2)cudzoziemców zachęca się do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,w
przypadkudziecipotrzebującychpomocypsychologiczno–pedagogicznej,
obejmujesięjetakąpomocą

7.Rodzicecudzoziemcamogązłożyćdyrektorowiszkoływniosekozorganizowanie
nauczaniareligiiichdzieci.

8.Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem
wyznaniowymorganizujenaukęreligii.

9.Jeśliw szkolenanauczaniereligiizgłosisięmniejniż7uczniów,dyrektorszkoły
występujedoorganu prowadzącegozwnioskiem ozorganizowanietakich zajęćw
grupiemiędzyszkolnejlubpozaszkolnympunkciekatechetycznym.
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ROZDZIAŁX

OCENIANIEWEWNĄTRZSZKOLNE

Postanowieniaogólne.

§61.

Ocenianieosiągnięćedukacyjnychizachowaniauczniaodbywasięwramachoceniania

wewnątrzszkolnego,któremanacelu:

1)informowanieuczniaopoziomiejegoosiągnięćedukacyjnychijegozachowaniuoraz

opostępachwtym zakresie;

2)udzielanieuczniowipomocywnaucepoprzezprzekazanieuczniowiinformacjiotym,

cozrobiłdobrzeijakpowiniensiędalejuczyć;

3)udzielaniewskazówekdosamodzielnegoplanowaniawłasnegorozwoju;

4)motywowanieuczniadodalszychpostępówwnauceizachowaniu;

5)dostarczanierodzicom inauczycielom informacjiopostępachitrudnościachw

nauceizachowaniuuczniaorazoszczególnychuzdolnieniachucznia;

6)umożliwienienauczycielom doskonaleniaorganizacjiimetodpracydydaktyczno-

wychowawczej.

§62.

Ocenianiewewnątrzszkolneobejmuje:

1)formułowanieprzeznauczycieliwymagańedukacyjnychniezbędnychdootrzymania

przezuczniaposzczególnychśródrocznychirocznych,ocenklasyfikacyjnychz

obowiązkowychidodatkowychzajęćedukacyjnychorazzajęć;

2)ustalaniekryteriówocenianiazachowania;

3)ustalanieocenbieżącychiśródrocznychocenklasyfikacyjnychzobowiązkowychi

dodatkowychzajęćedukacyjnychatakżeśródrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania;

4)przeprowadzanieegzaminówklasyfikacyjnychipoprawkowych;

5)ustalanierocznychocenklasyfikacyjnychzobowiązkowychidodatkowychzajęć

edukacyjnychorazrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania;

6)ustalaniewarunkówitrybuotrzymaniawyższychniżprzewidywanerocznych,ocen

klasyfikacyjnychzzajęćedukacyjnychorazrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania;

7)ustalaniewarunkówisposobuprzekazywaniarodzicom informacjiopostępachi

trudnościachwnauceizachowaniuuczniaorazoszczególnychuzdolnieniachucznia.
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§63.

1Uczeńpodlegaklasyfikacjiśródrocznejirocznej.

2.Klasyfikacjęśródrocznąprzeprowadzasięw styczniu.

3.Klasyfikacjęrocznąprzeprowadzasięwczerwcu.

§64

Ocenyklasyfikacyjneustalająnauczycieleprowadzącydanezajęciaedukacyjne.

W przypadkubrakumożliwościustaleniaocenyprzezuprawnionegonauczyciela,do

ustaleniaocenydyrektorpowołujekomisjęwskładzie:wychowawcaklasyiinny

nauczycielprowadzącyzajęciawdanym oddziale.

§65

1Uczeńkończyszkołę:

1)jeżeliwwynikuklasyfikacjikońcowej,naktórąskładająsięroczneoceny

klasyfikacyjnezobowiązkowychzajęćedukacyjnychuzyskanewklasieprogramowo

najwyższejorazroczneocenyklasyfikacyjnezobowiązkowychzajęćedukacyjnych,

którychrealizacjazakończyłasięwklasachprogramowoniższychuzyskałoceny

klasyfikacyjnewyższeodniedostatecznej;

2)jeżeliprzystąpiłdosprawdzianu/egzaminuzewnętrznego;

§65

Uczeńkończyszkołęzwyróżnieniem,jeżeliwwynikuklasyfikacjikońcowej,októrej

mowaw§4,uzyskałśredniąocenconajmniej4,75iconajmniejbardzodobrąocenę

zachowania.

§67

W związkuzocenianiem ucznia,wychowawcaobowiązanyjestinformowaćrodziców:

1)napierwszym wrokuszkolnym zebraniuzrodzicamiowymaganiachedukacyjnychi

sposobachsprawdzaniaosiągnięćucznióworazoharmonogramiezebrańispotkań

zaplanowanychnacałyrok;

2)oterminiepodaniainformacjioprzewidywanychrocznychocenachklasyfikacyjnychi

koniecznościpotwierdzeniaprzyjęciatejinformacjipodpisem;

3)owarunkachitrybieuzyskaniawyższychniżprzewidywaneroczneoceny

klasyfikacyjne;
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4)nakażdym zebraniuoocenachbieżącychuczniaijegozachowaniu.

RozdziałXI

OCENIANIEBIEŻĄCEIUSTALANIEŚRÓDROCZNYCH IROCZNYCH

OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH IDODATKOWYCH

ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

§68

Ocenianiebieżącezzajęćedukacyjnychmanacelumonitorowaniepracyuczniaoraz

przekazywanieuczniowiinformacjiojegoosiągnięciachedukacyjnychpomagającychw

uczeniusię,poprzezwskazanie,couczeńrobidobrze,coijakwymagapoprawyoraz

jakpowiniendalejsięuczyć.

§69

1W klasachI–IIIocenianiebieżąceuczniawzakresieedukacjiwczesnoszkolnej

prowadzonejestprzeznauczycielanapodstawieobserwacjiucznia,wynikówjego

sprawdzianów,pracpisemnychorazinnychwytworówwobszarach:

1)czytanie(technika,rozumienieiinterpretacjatreści);

2)pisanie(graficznastronapisma,poprawnośćortograficzna,forma,płynność,

spójnośćlogicznawypowiedzipisemnych;

3)wypowiedzisłowne(poprawnośćgramatyczna,spójność,logiczność,rozumienie

poleceń0;

4)obliczanie(wykonywaniedziałańarytmetycznych,rozwiązywaniezadańtekstowychi

problemówmatematycznychipraktycznych,obliczeniageometryczne);

5)wiedzaoświecie(znajomośćpojęćiprocesówprzyrodniczych,środowiskowych,

społecznych,obserwacje,doświadczenia,analizazjawisk);

6)działalnośćartystyczna(plastyczna,muzyczna,techniczna);

7)rozwójruchowy;

8)korzystaniezkomputera;

9)językobcy.

2.OcenianiebieżącewklasachI–IIImaformęocenyopisowejiokreślapoziom i

postępwopanowaniuprzezuczniawiadomościiumiejętnościwstosunkudowymagań

określonychwpodstawieprogramowejirealizowanym programienauczania.

3.Podstawowąformąocenybieżącejuczniajestkomentarzsłownynauczyciela
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odnoszącysiędoosiągnięćipostępówdziecka,jegopracyiwysiłku.

4.Dlarozpoznaniapoziomuopanowanychwiadomościiumiejętnościstosowanei

ocenianesąpracepisemne,wtym:kartypracy,pracedomowe,testy,sprawdzianyiinne

formypracpisemnych.

5.Sprawdzianyitestyzawierajątabelezwyszczególnionymiwiadomościamii

umiejętnościamipodlegającymiocenieopisowej.Stopieńichopanowania,oraz

kierunek,wjakim uczeńpowinienpracowaćdalejsąpodstawądokomentarza

pisemnegonauczyciela.

§70

1W klasachI–IIIśródroczneiroczneocenyklasyfikacyjnezzajęćedukacyjnych są

ocenamiopisowymi.

2.Wzórocenyopisowejzapierwszepółroczeokreślarokroczniezespółnauczycieli

edukacjiwczesnoszkolnej.Zewzorem należyzapoznaćrodzicównapierwszym

spotkaniuwdanym rokuszkolnym.

3.ŚródrocznairocznaocenaopisowazzajęćedukacyjnychwklasachI–IIIuwzględnia

poziom ipostępywopanowaniaprzezuczniawiadomościiumiejętnościwstosunkudo

wymagańiefektów kształceniaokreślonychw podstawieprogramowejdlaIetapu

edukacyjnego orazwskazuje potrzebyrozwojowe iedukacyjne ucznia związane z

przezwyciężaniem trudnościwnaucelubrozwijaniem uzdolnień.

§71

Najpóźniejnaczternaściedniprzedrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady

pedagogicznejwychowawcapowiadamiauczniów rodzicówoprzewidywanejocenie

opisowej.

§72

W terminietrzechdniod otrzymaniainformacjio przewidywanejocenieopisowej

rodzicemająprawoubiegaćsięozmianęocenyskładającdodyrektoraszkołypisemny

wniosekzawierającyuzasadnienie.Wniosekrozpatruje zespółnauczycieliedukacji

wczesnoszkolnejiwychowawcazawiadamiaodecyzjizespołudyrektorairodziców

ucznia.

§73

1 Począwszyod klasyIV śródroczne iroczne ocenyklasyfikacyjne ustala się w

stopniachwedługnastępującejskali:

1)stopieńcelujący-6

2)stopieńbardzodobry–5
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3)stopieńdobry–4

4)stopieńdostateczny–3

5)stopieńdopuszczający–2

6)stopieńniedostateczny–1

2.Zapozytywneocenyklasyfikacyjneuznajesięocenyustalonewstopniach,októrych

mowaw§12.1pkt.1-5.

3.Zanegatywnąocenęklasyfikacyjnąuznajesięocenęustalonąwstopniuoktórym

mowaw§12.1pkt.6.

4.Ocenybieżąceustalasięwedługskaliopisanejw§12.1ztym żeprzewidujesię „+”
lub „-”,zwyjątkiem ocen wyrażonych w stopniach 6 i1.Nauczyciele zaznaczają
nieprzygotowanieuczniów do lekcjiprzypomocyznaku „np.”,anieobecnośćprzy
pomocyznaku„nb.”
5.W dziennikuzajęćlekcyjnychocenianieuczniówodnotowujesiękolorem niebieskim
zwyjątkiem:

-sprawdziany–kolorróżowy,
-kartkówki–kolorzielony,
-aktywność–kolorczarny.

§74

Nauczyciel obowiązany jest umożliwić uczniom poprawianie sprawdzianów.
Sprawdzianymożnapoprawićwciągutygodniaodwystawieniaocenyipoinformowania
o niejucznia.Do dziennikazajęćwpisujesięocenyotrzymanelub poprawionepo
tygodniu.W przypadku usprawiedliwionejnieobecnościna sprawdzianie uczeń ma
obowiązek napisania go w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły.
Nieusprawiedliwiona nieobecnośćna sprawdzianielub niezgłoszeniesięw ciągu
tygodnia w celu napisania sprawdzianu ma odzwierciedlenie w kryteriach oceny
zachowania.

§75

Ocenysąjawnedlauczniaijego rodziców.Nawniosekucznialub jego rodziców
sprawdzoneiocenionepisemnepracekontrolneorazinnadokumentacjadotycząca
oceniania ucznia jest udostępniania uczniowilub jego rodzicom na zasadach
określonychwrozdziale…statutuszkoły.

§76

1.Formyocenianiaobowiązującewszkoleto:

1)sprawdzian(pracaklasowa)–przezsprawdzian(pracęklasową)należyrozumieć

pisemnąformęsprawdzeniawiadomościiumiejętnościtrwającąconajmniejjedną

godzinęlekcyjną.W tygodniudopuszczalnejestprzeprowadzenienajwyżejtrzech

sprawdzianów zapowiedzianych i zapisanych w dzienniku lekcyjnym z

tygodniowym wyprzedzeniem;wdanym dniumożebyćprzeprowadzonytylkojeden

sprawdzian;
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2)krótkiepracepisemne– przezkrótkąpracępisemnąnależyrozumiećpisemną

formęsprawdzeniawiadomościiumiejętnościtrwającąniedłużejniż15minut.

Jeślipracajestniezapowiedzianaobejmujemateriałprogramowyzostatniejlekcji,

ajeślizapowiedzianatomożeobejmowaćszerszyzakresmateriałuwskazany

przeznauczyciela;zgłoszenienieprzygotowaniaprzezrozpoczęciem lekcjizwalnia

zpisaniakrótkiejpracypisemnejwwyjątkiem praczapowiedzianych;

3)odpowiedziustne to ustne sprawdzenie wiedzyobejmujące zakres materiału

nawiązującydotematykizpoprzednichtrzechlekcji.

4)pracanalekcjitoaktywnośćucznianazajęciachnp.:ćwiczeniapisemne,udziałw

dyskusjachdotyczącychtematówlekcji.

5)pracaw grupietoumiejętnośćorganizacjipracyzespołowej,aktywnyudziałw

dyskusji,twórcze rozwiązywanie problemu,pełnienie różnych rólw zespole,

dbałośćokońcoweefektypracyzespołu.

2.Stosowanesąrównieżinneformyocenianiawynikającezespecyfikiprzedmiotów,o

czym informująnauczycieleposzczególnychprzedmiotów.

3.Każdaocenaopróczwymagańprogramowychuwzględniaćpowinnamożliwości

uczniaorazwysiłekjakiuczeńwkładawuzyskanietejoceny.

4.Przyustalaniuocenyzwychowaniafizycznego,techniki,zajęćtechnicznych,plastyki,

muzykiizajęćartystycznychnależywszczególnościbraćpoduwagęwysiłekwkładany

przezuczniawwywiązywaniesięzobowiązkówwynikającychzespecyfikitychzajęć,a

wprzypadkuwychowaniafizycznego–takżesystematycznośćudziałuwzajęciach

orazaktywnośćuczniawdziałaniachnarzeczsportuszkolnegoikulturyfizycznej.

§77

Ocenianieuczniazreligiietykiodbywasięzgodniezodrębnymiprzepisami.

§78

Nauczycieljestobowiązanydostosowaćwymaganiaedukacyjnedoindywidualnych

potrzebrozwojowychiedukacyjnychorazmożliwościpsychofizycznychucznia:

1)posiadającegoorzeczenieopotrzebiekształceniaspecjalnego-napodstawie

tegoorzeczenia;

2)posiadającegoorzeczenieopotrzebieindywidualnegonauczania-napodstawie

tegoorzeczenia;

3)posiadającegoopinięporadnipsychologiczno–pedagogicznej,w tym poradni

specjalistycznejwskazującąnapotrzebętakiegodostosowania,napodstawietej

opinii;

4)nieposiadającegoorzeczenialubopiniiwymienionychw pkt1,2i3,któryjest

objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole,na podstawie

rozpoznaniadokonanegowszkolezgodniezodrębnym przepisami.

5)posiadającegoopinięlekarzaoograniczonychmożliwościachwykonywaniaprzez

uczniaokreślonychćwiczeńfizycznychnazajęciachwychowaniafizycznego–

napodstawietejopinii.

§79

1 W klasach IV – VI obowiązują następujące wymagania edukacyjne na

poszczególneocenyklasyfikacyjnezzajęćedukacyjnych:
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1)ocenęcelującąotrzymujeuczeń,który:

 opanowałpełnyzakreswiedzyiumiejętnościokreślonyprogramem nauczania

przedmiotuwdanejklasie,samodzielnieitwórczorozwijawłasneuzdolnienia;

 wczasielekcjibiegleposługujesięzdobytymiwiadomościamiiumiejętnościami

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu

nauczania danejklasy,proponuje rozwiązania nietypowe,rozwiązuje także

zadaniawykraczającepozaprogram nauczania;

 osiąga sukcesy w konkursach iolimpiadach przedmiotowych,zawodach

sportowychiinnych,kwalifikującsiędofinałów naszczebluregionalnym albo

krajowym lubposiadainneporównywalneosiągnięcia;

2)ocenębardzodobrąotrzymujeuczeń,który:

 opanowałw dużym zakresiewiadomościiumiejętnościokreśloneprogramem

nauczaniaprzedmiotuwdanejklasie;

 sprawnieposługujesięzdobytymiwiadomościamiiumiejętnościami,rozwiązuje

samodzielnieproblemyteoretyczneipraktyczneujęteprogramem nauczania,

potrafizastosowaćposiadanąwiedzędorozwiązywaniazadańiproblemów w

nowychsytuacjach;

3)ocenędobrąotrzymujeuczeń,który:

 nie opanowałw pełniwiadomościiumiejętnościokreślonych programem

nauczania w danejklasie,ale opanowałje na poziomie przekraczającym

podstawowewymaganiazawartewprogramie;

 poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania

teoretycznelubpraktyczne;

4)ocenędostatecznąotrzymujeuczeń,który:

 opanował podstawowe wiadomościiumiejętnościokreślone programem

nauczaniawdanejklasiekonieczneoddalszegokształcenia;

5)ocenędopuszczającąotrzymujeuczeń,który:

 mabrakiw opanowaniupodstawowychwiadomościiumiejętnościokreślone

programem nauczaniaw danejklasie,alebrakitenieprzekraczająmożliwości

uzyskania przezucznia podstawowejwiedzyzdanego przedmiotu w ciągu

dalszejnauki;

 wykonuje zadania teoretyczne ipraktyczne typowe,o niewielkim stopniu

trudności;

6)ocenęniedostatecznąotrzymujeuczeń,który:

 nieopanowałwiadomościiumiejętnościokreślonychprogramem nauczania

w danejklasie,abrakiw wiadomościachuniemożliwiajądalszezdobywanie

wiedzyztegoprzedmiotu;

 nie jestw stanie wykonać zadań o niewielkim,elementarnym stopniu

trudności;

§80

Ocenyklasyfikacyjnezzajęćedukacyjnychniemająwpływunaocenęklasyfikacyjną

zachowania.

§81

1.Najpóźniejnaczternaściedniprzedrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady
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pedagogicznejwychowawcyinformująuczniówiichrodzicówoprzewidywanych

rocznychocenachklasyfikacyjnych,zwyjątkiem zagrożeniaocenąniedostatecznąi

nagannąocenązachowania,oczym wychowawcyinformująnamiesiącprzed

ustalaniem ocen.

2.Uczeńlubrodzicniepóźniejniżwterminietrzechdnipouzyskaniuwiadomościo

przewidywanejoceniemogązłożyćwsekretariaciekierowanydodyrektoraszkoły

wniosekopodwyższenieprzewidywanejoceny.Wniosekwinienzawieraćuzasadnieniei

wskazanieojakąocenęuczeńsięubiega.Wnioskibezuzasadnienianiebędą

rozpatrywane.

3.Uczeńlubrodzicmożewnioskowaćopodniesienieprzewidywanejocenyznajwyżej

trzechzajęćedukacyjnychiwyłącznieojeden stopieńwyżej.

4.Wyższaniżprzewidywanarocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychmoże

byćustalonawyłącznienapodstawiewynikurocznegosprawdzianuwiadomościi

umiejętności.

5.Dyrektorporozpatrzeniuzłożonegownioskumożewyrazićzgodęnaroczny

sprawdzian,wyznaczającterminjegoprzeprowadzenianiepóźniejniżnatrzydniprzed

posiedzeniem klasyfikacyjnym radypedagogicznej.Sprawdzianmaformępisemną

6.Rocznysprawdzianwiadomościiumiejętnościzplastyki,muzyki,techniki,

informatyki,zajęćtechnicznych,zajęćkomputerowych,zajęćartystycznychi

wychowaniafizycznegomaprzedewszystkim formęzadańpraktycznych.

7.Rocznysprawdzianwiadomościiumiejętnościprzeprowadzanauczycieldanych

zajęćedukacyjnychwobecnościwskazanegoprzezdyrektoranauczycielatakich

samychlubpokrewnychzajęćedukacyjnych.Sprawdzianzawieraustalonąocenęwraz

zuzasadnieniem ijestdowgląduuczniówirodzicówwsposóbokreślonywstatuciez

wyjątkiem sprawdzianu,októrym mowawust.6,zktóregosporządzanyjestprotokół

zawierającywszczególnościopiszadańpraktycznychistopieńichwykonaniaprzez

uczniaorazuzyskanąocenĘ.

8.Rocznaocenaklasyfikacyjnazobowiązkowychzajęćedukacyjnychniemożebyć

niższaodprzewidywanej,niezależnieodocenyuzyskanejzesprawdzianu.

RozdziałXII

OCENIANIEZACHOWANIA UCZNIÓW

§82

Wychowawcaklasynapoczątkukażdegorokuszkolnegoinformujeuczniów oraz
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ichrodziców owarunkachisposobieocenianiazachowaniaorazowarunkachi

trybieubieganiasięoroczneocenyklasyfikacyjnewyższeodprzewidywanych.

§82

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę

nauczycieliiuczniów danejklasystopnia respektowania przez ucznia zasad

współżyciaspołecznegoinorm etycznychawszczególności:

1)wywiązywaniasięzobowiązkówucznia;

2)postępowaniazgodnezdobrem społecznościszkolnej;

3)dbałościohonoritradycjęszkoły;

4)dbałościopięknomowyojczystej;

5)dbałościobezpieczeństwoizdrowiewłasneorazinnychosób;

6)godne,kulturalnezachowaniesięwszkoleipozanią;

7)okazywaniaszacunkuinnym osobom.

§84

W klasachI–IIIocenyklasyfikacyjnezachowaniasąopisoweiuwzględniająstopień

spełnianiakryteriówokreślonychw§22

§85

OcenęklasyfikacyjnązachowaniauczniapocząwszyodklasyIVszkołypodstawowej,

ustalasięwedługnastępującejskali:

1)wzorowe;

2)bardzodobre;

3)dobre;

4)poprawne;

5)nieodpowiednie;

6)naganne.

§86

Informacje o zachowaniu ucznia gromadzone są w zeszycie spostrzeżeń iuwag

wpisywanychprzezwychowawcęklasyiinnychnauczycieli.

§87

Przyustalaniu ocenyklasyfikacyjnejucznia u którego stwierdzono zaburzenia lub

odchyleniarozwojowe,należyuwzględnićwpływstwierdzonychzaburzeńlubodchyleń

najegozachowanie.

§88

Ocena klasyfikacyjna zachowania niema wpływu na ocenyklasyfikacyjnezzajęć

edukacyjnychipromocjędoklasyprogramowowyższejlubukończenieszkoły.

§89

1.Klasyfikacyjneocenyzachowaniaustalawychowawcaklasypozasięgnięciuopinii

nauczycieliuczącychwdanym oddziale,innychnauczycieliszkoły,uczniówdanejklasy
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orazocenianegoucznia.

2.Zasięgnięcieopiniinauczycieliodbywasięwedługtrybu:

1)nauczycieleuczącywystawiająpropozycjęocenw formiepisemnejz

wykorzystaniem arkuszapomocniczego;

2)pozostalinauczyciele mają prawo do wyrażania opiniiwłasnejdo

wychowawcyklasynajpóźniejdodniawystawieniaocenklasyfikacyjnych,

coodnotowujesięwzeszyciespostrzeżeń.

3.Zasięganieopiniizespołuklasowegouczniów iocenianegouczniaodbywasięw

drodzedyskusjinagodziniedodyspozycjiwychowawcy,cowychowawcapotwierdza

stosownym zapisem w dziennikulekcyjnym.W przypadkunieobecnościocenianego

ucznia w danym dniu zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie

zaproponowanym przezwychowawcęaodbycierozmowyzanotowanejestwzeszycie

spostrzeżeń.

4.W przypadkunieobecnościwychowawcyklasydoustaleniaklasyfikacyjnejoceny

zachowania dyrektorpowołuje komisję w składzie:pedagog idwóch nauczycieli

uczącychwtejklasie.

§90

1.OcenianiezachowaniauczniówwklasachIV–VIodbywasięwedługkryteriów:

1)ocenęwzorowąotrzymujeuczeń,który:

a)wzorowospełniawszystkieobowiązkiszkolne,jestpozytywnym

wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i

środowisku;

b)wyróżniasiękulturąosobistą;

c)wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy,szkoły i

środowiska;

d)dbaoswójestetycznywyglądzewnętrzny,stosowniedoswojego

wiekuiogólnieprzyjętychnorm estetycznych;nauroczystościach

szkolnychzawszenosistrójgalowy;

e)systematycznieuczęszczadoszkołyidostarczausprawiedliwień

wszystkich nieobecnościzgodnie z obowiązującym w szkole

trybem;

f) niespóźniasięnazajęcialekcyjneipozalekcyjne;wpółroczuma

niewięcejniżtrzyusprawiedliwionespóźnienia;

g)dążydo rozwijaniawłasnych zainteresowań izdolności– ma

udokumentowaneosiągnięciapozaszkolne;

h)szanuje podręczniki,mienie szkolne ispołeczne oraz mienie

kolegów;

i) dbaozdrowieihigienęswoją,innychorazotoczenia;

j) nieużywanigdywulgarnegosłownictwa;

k)niestosujeprzemocyfizycznejiagresjisłownejwrozwiązywaniu

konfliktów;

l) pozytywnieangażujesięwakcjespołeczne.



47

2)ocenębardzodobrąotrzymujeuczeń,który:

a) bardzo dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest

pozytywnym wzorem do naśladowaniadlainnych uczniów w

szkoleiśrodowisku;

b) wyróżniasiękulturąosobistą;

c) chętnie bierze udziałw pracach na rzecz klasy,szkoły i

środowiska;

d) dbaoswójestetycznywyglądzewnętrzny,stosowniedoswojego

wieku i ogólnie przyjętych norm estetycznych; na

uroczystościachszkolnychzawszenosistrójgalowy;

e) systematycznieuczęszczadoszkołyidostarczausprawiedliwień

wszystkich nieobecnościzgodnie zobowiązującym w szkole

trybem;

f) niespóźniasięnazajęcialekcyjneipozalekcyjne;wpółroczuma

niewięcejniżczteryusprawiedliwionespóźnienia;

g) szanuje podręczniki,mienie szkolne ispołeczne orazmienie

kolegów;

h) dbaozdrowieihigienęswoją,innychorazotoczenia;

i) nieużywanigdywulgarnegosłownictwa;

j) niestosujeprzemocyfizycznejiagresjisłownejwrozwiązywaniu

konfliktów;

k) pozytywnieangażujesięwakcjespołeczne.

3)ocenędobrąotrzymujeuczeń,który:

a)dobrzespełniawszystkieobowiązkiszkolne;

b)cechujegokulturaosobista;

c)dbaoswójestetycznywyglądzewnętrzny,stosowniedoswojego

wiekuiogólnieprzyjętychnorm estetycznych;nauroczystościach

szkolnychzawszenosistrójgalowy;

d)szanuje podręczniki,mienie szkolne ispołeczne oraz mienie

kolegów;

e)dbaozdrowieihigienęswoją,innychorazotoczenia;

f) nieużywanigdywulgarnegosłownictwa;

g)nieprowokujekłótni,konfliktówibójek;

h)wpółroczuniespóźniłsięnazajęciawięcejniż6razy;

i) w ciągupółroczuotrzymałniewięcejniż5pisemnychuwago

niewłaściwym zachowaniu;

j) wykazujechęćwspółpracyzwychowawcą.

4)ocenępoprawnąotrzymujeuczeń,który:

a)przeważnieprzestrzegaregulaminuszkołyastosowaneśrodki

zaradczeodnosząpozytywnyskutek;

b)dbaoswojezdrowieihigienęosobista;

c)czasamispóźniasięnalekcje(maw półroczuniewięcejniż8

spóźnień,wtym conajmniej4usprawiedliwione);

d)maniewięcejniż8godzinnieusprawiedliwionychnieobecnościw

półroczu;
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e)stara się wyrażać się w sposób kulturalny inie używać

wulgaryzmów;

f) stosujeogólnieprzyjętenormyzachowań;

g)starasiędbaćomienieswoje,kolegóworazszkoły;

h)starasięnieuczestniczyćwkonfliktach

6) ocenęnieodpowiedniąotrzymujeuczeń,który:

a)niewywiązujesięobowiązkówucznia;

b)nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego izasad

właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach

organizowanychprzezszkołę;

c)malekceważącystosunekdopracownikówszkoły;

d)niewykazujechęciwspółpracyzwychowawcą;

e)wpółroczuspóźniałsięnazajęciawięcejniż10razy;

f) wpółroczumado15godzinnieusprawiedliwionychnieobecności;

g)wdajesięwbójkiikonflikty,częstojeprowokuje;

h)niszczy podręczniki,mienie szkolne ispołeczne oraz mienie

kolegów.

i) działawnieformalnychgrupachpropagującychnegatywnewzorce;

j) uleganałogom inamawiadonichinnych;

k)niereagujenależycienastosowanewobecniegośrodkizaradcze.

6) ocenęnagannąotrzymujeuczeń,który:

a)niewywiązujesięobowiązkówucznia;

b)nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego izasad

właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach

organizowanychprzezszkołę;

c)malekceważącystosunekdopracownikówszkoły;

d)zewzględunaswojezachowaniestanowizagrożeniedlainnych

osóbiśrodowiska;

e)bierzeudziałwnapadach,bójkach,kradzieżach;

f) dewastujemieniekolegów,szkolneispołeczne;

g)mawięcejniż15godzinnieusprawiedliwionychnieobecności;

h)działawnieformalnychgrupachpropagującychnegatywnewzorce;

i) pozostajelubmożepozostawaćpodopiekąkuratorasądowego

lubnadzorem policyjnym;

j) nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę

środkówzaradczych.

§91

1.Naczternaściedniprzedrocznym klasyfikacyjnym zebraniem radypedagogicznej

wychowawcyinformująuczniówiichrodzicówoprzewidywanychrocznychocenach

klasyfikacyjnychzachowania.

2.Uczeńlubrodzicniepóźniejniżwterminietrzechdnipouzyskaniuwiadomościo

przewidywanejoceniemogązłożyćwsekretariaciedodyrektoraszkoływnioseko

podwyższenieprzewidywanejoceny.Wniosekwinienzawieraćuzasadnieniei

wskazanieojakąocenęuczeńsięubiega.Wnioskibezuzasadnienianiebędą



49

rozpatrywane.

3.Uczeńlubjegorodzicmogąwnioskowaćopodwyższenieprzewidywanejoceny

zachowaniaojednąwyżej.

4.Dyrektorszkołyprzekazujedorozpatrzeniawniosekwychowawcyklasy,który

ponowniewzespolenauczycieliuczącychwdanejklasiezudziałem pedagoga

szkolnegoanalizujezachowanieuczniawdanym rokuszkolnym orazwszelkie

okolicznościzawartewewniosku.

5.Zespółnauczycielioktórym mowawust.4analizujerównieżzgodnośćustalenia

przewidywanejocenyzobowiązującym wszkoletrybem izeswojąopiniązapoznaje

dyrektoraszkoły.

5.aZposiedzeniazespołunauczycielisporządzanyjestprotokółzawierający

wszczególnościdatęposiedzenia,imięinazwiskoucznia,składkomisjii

ustalenia.

6.Decyzjęoocenieklasyfikacyjnejzachowaniapodejmujewychowawca

klasyiinformujeoniejuczniaijegorodziców.

RozdziałXIII

EGZAMINY KLASYFIKACYJNEIPOPRAWKOWE.
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§92

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego,kilku lub wszystkich zajęć

edukacyjnych,jeżelibrakjestpodstaw do ustaleniaśródrocznejlubrocznejoceny

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych,

przekraczającejpołowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie,za który

przeprowadzanajestklasyfikacja.

2. Uczeńnieklasyfikowanyzpowoduusprawiedliwionejnieobecnościmożezdawać

egzaminyklasyfikacyjnenawniosekzgłoszonydodyrektoraszkołyzapośrednictwem

wychowawcyklasy,najpóźniejdodniazebraniaradypedagogicznej.

3.Nawniosekucznianieklasyfikowanegozpowodunieusprawiedliwionej

nieobecnościlubnawniosekjegorodzicówradapedagogicznamożewyrazićzgodęna

egzaminklasyfikacyjny.Przedpodjęciem decyzjiczłonkowieradyzasięgająopinii

nauczycieliprowadzącychzajęciaedukacyjne,zktórychmająodbyćsięegzaminy.

Opiniawszczególnościdotyczymożliwościedukacyjnychucznia.

4.Egzaminyklasyfikacyjneprzeprowadzasięwformiepisemnejiustnej,

z zastrzeżeniem ust.

5.Egzaminklasyfikacyjnyzzajęćartystycznychitechnicznych,plastyki,muzyki,

techniki,informatyki,zajęćkomputerowychiwychowaniafizycznegomaprzede

wszystkim formęzadańpraktycznych.

6.Terminegzaminuklasyfikacyjnegouzgadniasięzuczniem ijegorodzicamia

egzaminodbywasięniepóźniejniżwprzeddzieńzakończeniazajęćdydaktycznychw

danym rokuszkolnym.

7.W szczególnie uzasadnionych przypadkach,uniemożliwiających udziałucznia

w egzaminiewwyznaczonym terminie,dyrektoruzgadniainnyterminniepóźniejniżdo

ostatniegodniadanegorokuszkolnego.

8.Egzaminklasyfikacyjnydlaucznia,októrym mowaw§31przeprowadzakomisja,w

którejskładwchodzą:

1)nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne–jakoprzewodniczącykomisji;

2)nauczycielprowadzącytakiesamelubpokrewnezajęciaedukacyjne.

9.Dyrektorszkołyuzgadniazuczniem orazjegorodzicamiliczbęzajęćedukacyjnych,

zktórychuczeńmożezdawaćegzaminywciągujednegodnia.

10.W czasieegzaminuklasyfikacyjnegomogąbyćobecni–wcharakterze

obserwatorów–rodziceucznia.

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół

zawierającywszczególności:

1)nazwęzajęćedukacyjnychzktórychbyłprzeprowadzonyegzamin;

2)imionainazwiskaosóbwchodzącychwskładkomisji;;

3)terminegzaminuklasyfikacyjnego;

4)imięinazwiskoucznia;

5)zadaniaegzaminacyjne

6)ustalonąocenęklasyfikacyjną
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11a.Doprotokołudołączasiępisemnepraceucznia,zwięzłąinformacjęoustnych

odpowiedziachuczniaizwięzłąinformacjęo wykonaniuprzezuczniazadania

praktycznego.Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia.

§93

1.Uczeń,któryw wynikuklasyfikacjirocznejuzyskałocenęniedostatecznązjednego

lubdwóchprzedmiotówmożezdawaćznichegzaminypoprawkowe,oczym informuje

wychowawcęklasyniepóźniejniżnatrzydnidodniazakończeniazajęćdydaktycznych.

2.Egzaminpoprawkowyprzeprowadzasięw formiepisemnejiustnej,zwyjątkiem

egzaminuzplastyki,muzyki,informatyki,zajęćkomputerowych,z zajęćartystycznychi

technicznychorazwychowaniafizycznego,zktórychegzaminmaprzedewszystkim

formęzadańpraktycznych.

3. Terminegzaminupoprawkowegowyznaczadyrektorszkołydodniazakończenia

rocznychzajęćdydaktyczno-wychowawczych.Egzaminypoprawkoweprzeprowadza

sięwostatnim tygodniuferiiletnich.

4.Egzaminpoprawkowyprzeprowadzakomisjawktórejskładwchodzą:

1)dyrektorszkołyalbonauczycielwyznaczonyprzezdyrektoraszkoły–jako

przewodniczącykomisji;

2)nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne;

3)nauczycielprowadzącytakiesamelubpokrewnezajęciaedukacyjne.

5. Nauczyciel,októrym mowawust.4pkt.2możebyćzwolnionyzudziałupracy

komisji na własną prośbę, lub w innych, szczególnie uzasadnionych

przypadkach.W takim,przypadku dyrektorszkoły powołuje jako osobę

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

edukacyjne.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół

zawierającywszczególności:

1)nazwęzajęćedukacyjnych,zktórychbyłprzeprowadzonyegzamin

2)imionainazwiskaosóbwchodzącychwskładkomisji;

3)terminegzaminupoprawkowego;

4)imięinazwiskoucznia;

5)zadaniaegzaminacyjne;

6)ustalonąocenęklasyfikacyjną

6a.Doprotokołudołączasiępisemnepraceucznia,zwięzłąinformacjęoustnych

odpowiedziachuczniaizwięzłąinformacjęo wykonaniuprzezuczniazadania

praktycznego.Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

poprawkowegow wyznaczonym terminie,możeprzystąpićdoniegow dodatkowym

terminie,wyznaczonym przedyrektoraszkoły,niepóźniejniżdokońcawrześnia

8.Uczeń,któryniezdałegzaminupoprawkowegozjednychobowiązkowychzajęć

edukacyjnychmożejedenrazwciągudanegoetapuedukacyjnego,otrzymaćzazgodą

radypedagogicznej,promocjędoklasyprogramowowyższejpodwarunkiem,żete

obowiązkowezajęciaedukacyjne,sąrealizowanewklasieprogramowowyższej.

9. Przed podjęciem decyzji członkowie rady pedagogicznej zasięgają opinii

nauczycielaprowadzącegodanezajęciaedukacyjneiwychowawcyklasyw zakresie

możliwościedukacyjnychucznia.
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RozdziałXIV

TRYB ODWOŁAWCZY OD OCEN KLASYFIKACYJNYCH USTALONYCH

NIEZGODNIEZ PRZEPISAMIPRAWA.

§94

1.Uczeńlubjegorodzicemogązgłosićzastrzeżeniadodyrektora,jeżeliuznająże

rocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychlubzachowaniazostałaustalona

niezgodniezprzepisamidotyczącymitrybuustalaniatejoceny.Zastrzeżeniawformie

pisemnejmogąbyćzgłaszaneoddniaustaleniatejoceny,niepóźniejjednakniżw

ciągudwóchdniroboczychoddniazakończeniarocznychzajęćdydaktyczno–

wychowawczych

2.W przypadkustwierdzenia,żeroczneocenyklasyfikacyjnezostałyustalone
niezgodniezprzepisamiprawa,dyrektorszkołypowołujekomisjędoponownego
ustaleniaocen.
3.W przypadkuzajęćedukacyjnychdyrektorpowołujekomisję,któraprzeprowadza

sprawdzianwiadomościiumiejętności.Sprawdzianprzeprowadzasięniepóźniejniżw
terminie5dnioddniazgłoszeniazastrzeżeń.Terminsprawdzianuuzgadniasięz
uczniem ijegorodzicami.
4.W składkomisjiwchodzą:

1)dyrektorszkołyalbonauczycielwyznaczonyprzezdyrektoraszkołyjako
przewodniczącykomisji;

2)nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne;
3)nauczycielprowadzącytakiesamelubpokrewnezajęciaedukacyjne.

5.Nauczycieloktórym mowawust.4pkt.2możebyćzwolnionyzudziaływpracy
komisjinawłasnąprośbęlubwinnychszczególnieuzasadnionychprzypadkach.W
takim przypadkudyrektorpowołujeinnegonauczycielaprowadzącegotakiesame
zajęciaedukacyjneztym żepowołanienauczycielazatrudnionegowinnejszkole,
następujewporozumieniuzdyrektorem tejszkoły.
6.Ustalonaprzezkomisjęrocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychniemoże

byćniższaodustalonejwcześniejoceny.
7.Sprawdzianprzeprowadzasięwformiepisemnejiustnejzwyjątkiem sprawdzianuz

plastyki,muzyki,informatyki,zajęćtechnicznychiartystycznychorazwychowania
fizycznego,gdziesprawdzianmaprzedewszystkim formęzadańpraktycznych..

8.Zesprawdzianuwiadomościiumiejętnościuczniasporządzasięprotokół
zawierającywszczególności:

1)nazwęzajęćedukacyjnych,zktórychbyłprzeprowadzonysprawdzian;
2)imionainazwiskaosóbwchodzącychwskładkomisji;
3)terminsprawdzianuwiadomościiumiejętności;
4)imięinazwiskoucznia;
5)zadaniasprawdzające;
6)ustalonąocenęklasyfikacyjną.

9.Doprotokołudołączasiępisemnepraceucznia,zwięzłąinformacjęoustnych
odpowiedziachuczniaizwięzłąinformacjęowykonaniuprzezuczniazadania
praktycznego.Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia.

10.Uczeń,któryzprzyczynusprawiedliwionychnieprzystąpiłdosprawdzianuw

wyznaczonym terminie,możeprzystąpićdoniegowdodatkowym terminie,

wyznaczonym przezdyrektora,niepóźniejniżdoostatniegodniadanegoroku

szkolnego.
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§95
1.Dorozpatrzeniazastrzeżeńodrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowaniaucznia
dyrektorpowołujekomisjęwskładzie:

1)dyrektorszkołyalbonauczycielwyznaczonyprzezdyrektoraszkoły-jako
przewodniczącykomisji;

2)wychowawcaoddziału;
3)nauczycielprowadzącyzajęciaedukacyjnewdanym oddziale;

4)pedagog;
5)psycholog;
6)przedstawicielsamorząduuczniowskiego;
7)przedstawicielradyrodziców.

2.Ustalonaprzezkomisję,wterminie5dnioddniawniesieniazastrzeżeń,wdrodze

głosowaniazwykłąwiększościągłosów (w przypadkurównejliczbygłosów decyduje

głosprzewodniczącego),rocznaocenazachowanianiemożebyćniższaodustalonej

wcześniejoceny.

3.Zposiedzeniakomisjisporządzasięprotokółzawierającywszczególności:

1)imionainazwiskaosóbwchodzącychwskładkomisji;

2)terminposiedzeniakomisji;

3)imięinazwiskoucznia;

4)wynikgłosowania;

5)ustalonąocenęzachowaniawrazzuzasadnieniem.

4.Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia.
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ROZDZIAŁXV
NAUCZYCIELEIINNIPRACOWNICY SZKOŁY

§96
1. Stanowiskonauczycielaw szkolemożezajmowaćosobaposiadającekwalifikacje

wymaganedozajmowaniadanegostanowiskaorazspełniającawarunkiokreślone
odrębnymiprzepisami.

2. Nauczycielobowiązanyjestrzetelnierealizowaćzadaniazwiązanezpowierzonym
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną
wychowawcząiopiekuńczą;wspieraćkażdegouczniaw jegorozwojuorazdążyć
dopełniwłasnegorozwojuosobowego.

3. Nauczycielobowiązanyjestkształcićiwychowywaćdzieciimłodzieżwumiłowaniu
Ojczyzny,w poszanowaniu KonstytucjiRzeczpospolitejPolskiej,w atmosferze
wolnościsumieniaiszacunkudlakażdego człowieka;dbaćo kształtowanieu
uczniów postaw moralnychiobywatelskichzgodniezideądemokracji,pokojui
przyjaźnimiędzyludźmiróżnychnarodów,rasiświatopoglądów.

4. Nauczycielw swoichdziałaniachdydaktycznych,wychowawczychiopiekuńczych
maobowiązekkierowaniasiędobrem uczniów,troskąo ichzdrowie,postawę
moralnąiobywatelskązposzanowaniem godnościosobistejucznia.

5. Nauczycielzobowiązanyjestprzestrzegaćprzepisów prawaorazzapisów statutu
szkoły,aswojąwzorowąpostawąizachowaniem dawaćdobryprzykładuczniom.

6. Nauczyciel,namiaręswoichmożliwości,obowiązanyjestdoudzieleniapomocy
uczniowi,któryjestofiarąjakiejkolwiekformykrzywdzenia.

7. Nauczycielobowiązanyjestsystematyczniedoskonalićumiejętnościzawodowei
warsztatpracy.

8. Podczaszajęćzuczniaminaterenieszkołyorazpozaniąnauczycielzobowiązany
jestdoprzestrzeganiaprzepisówBHP.

9. Pracanauczycielapodlegaocenienazasadachiw trybieokreślonym odrębnymi
przepisami.

§97
1.Dozadańnauczycielinależywszczególności:

1)realizacjaprzyjętegoprogramukształcenia,wychowaniaiopiekiwpowierzonych
przedmiotach, klasach i zespołach, dążąc do osiągnięcia w stopniu
maksymalnym określonychcelów;

2)dostosowanie sposobu przekazywania wiedzy,kształtowania umiejętnościi
postaw uczniów donaturalnejw tym wiekuaktywnościdzieci,umożliwienieim
poznawaniaświatawjegojednościizłożoności;

3)tworzeniewłaściwejatmosferypodczaszajęćzuczniami,którasprzyjaćbędzie
wspomaganiusamodzielnościuczeniasię,inspirowaniuuczniów dowyrażania
własnych myśliiprzeżyć,rozbudzaniu ich ciekawościpoznawczejoraz
motywacjidodalszejedukacji;

4)wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju
psychofizycznegouczniów,ichzdolnościizainteresowań;

5)udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w
oparciuowłasnąwiedzęirozpoznanieuczniów;

5a. prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu: rozpoznanie
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indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznychuczniów,wtym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz
zaplanowaniesposobówichzaspokojenia,wtym poprzez:

1)w oddziałach przedszkolnych – obserwację pedagogiczną zakończoną
analiząiocenągotowościdzieckadopodjęcianaukiwszkole(diagnoza
dojrzałościszkolnej);

2)w klasachI-IIIszkołypodstawowej– obserwacjeitestypedagogiczne
mającenacelurozpoznanieuuczniówryzykawystąpieniaspecyficznych
trudnościw

uczeniusię;rozpoznaniezainteresowańiuzdolnieńuczniów,wtym uczniów
szczególnie uzdolnionych,oraz zaplanowanie wsparcia związanego z
rozwijaniem zainteresowańiuzdolnieńuczniów.

6)bezstronne,obiektywneorazsprawiedliweocenianieitraktowaniewszystkich
uczniów;

7)dbałość o sprzętszkolnyorazdążenie do wzbogacania iunowocześniania
warsztatumetodycznego;

8)prawidłoweprowadzeniedokumentacjinauczania,wychowaniaiopieki,zgodnie
zobowiązującymiprzepisami;

9)sumiennarealizacjapowierzonychzadańdodatkowych;
10)współpraca z innymi pracownikami szkoły, rodzicami oraz instytucjami

wspierającymi w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczychszkoły,zgodniezichkompetencjami.

§98
1.Nauczycielmaprawodo:

1)wyboru lub opracowania programu nauczania iprzedstawienia go
dyrektorowiszkoływ celudopuszczeniadoużytkuszkolnegozgodniez
obowiązującymiprzepisami;

2)wyboru podręczników szkolnych i innych dodatkowych pomocy
dydaktycznych,uwzględniając ich przydatność w realizacjiprogramu
nauczaniaorazzainteresowaniaimożliwości(takżefinansowe)uczniów
zgodniezodrębnymiprzepisami;

3)swobodystosowaniatakichmetodpracyzuczniem wzakresierealizacji
programunauczania,jakieuważazanajwłaściwszespośróduznanych
przezwspółczesnenaukipedagogiczne;

4)poszanowania jego godnościprzez dyrektora,innych nauczycielii
pracownikówszkoły,uczniówiichrodziców;

5)otrzymywaniainformacjidotyczącychzmianworganizacjipracyszkołyz
odpowiednim wyprzedzeniem;

6)otrzymywania pomocy naukowych iwsparcia metodycznego w celu
sprawnegoprowadzeniazajęćzuczniami;

7)oceniania poziomu osiągnięć dydaktycznych oraz zachowania ucznia
zgodniezzasadamiokreślonymiwstatucieszkoły;

8)wnioskowaniawsprawienagródiwyróżnieńorazkarregulaminowychdla
uczniów;

9)uczestniczeniawpracachradypedagogicznej.
2.W przypadkuwystąpieniasporu/konfliktumiędzynauczycielem auczniem lub

jego rodzicami,nauczycielma prawo zwrócić się do dyrektora o jego
rozstrzygnięcie.

§99
1.Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem

prowadzącym szkołęza:
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1)poziom oddziaływańorazwyników pracydydaktyczno-wychowawczejz
uczniami;

2)stanwarsztatupracy,sprzętów iurządzeńorazśrodków dydaktycznych
powierzonychjegoopiece.

2.Nauczycielodpowiadasłużbowoprzedwładzamiszkołyorazcywilnielubkarnie
za:

1)tragiczne skutkiwynikłe z zawinionego braku swego nadzoru nad
bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych,pozaszkolnych,w
czasiepełnieniaprzydzielonychmudyżurów

2)zawinione nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu
wypadkuuczniowskiegolubnawypadekpożaru,określonejodrębnymi
przepisami;

3)zniszczenie lub stratę składników majątku szkołyprzydzielonych mu
przezkierownictwoszkoły,wynikającezzawinionegonieporządku,braku
nadzoruizabezpieczenia.

§65
1.Oddziałem orazgrupąprzedszkolnąopiekujesięnauczycielwychowawca.

1)Nauczycieleuczącyposzczególnychprzedmiotów iprowadzącyzajęcia
dodatkoweorazinneosobywspomagająceuczniawprocesienauczania
zobowiązane są do informowania na bieżąco wychowawcy o
prowadzonychdziałaniach.

2.Do zadań nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy należy tworzenie
warunków wspomagających rozwójucznia,proces jego uczenia się oraz
przygotowaniedożyciaspołecznego.W tym celu:

1)opracowujerocznyplanpracywychowawczo-profilaktycznejzgodnyze
szkolnym programem wychowawczym i programem profilaktyki,
uwzględniającydiagnozę problemów ipotrzeb uczniów orazzespołu;
wdraża opracowany plan pracy wychowawczejpo uzgodnieniu go z
rodzicamiuczniów;

2)współdziałaznauczycielamiuczącymiw klasie(grupie),koordynujeich
działalnośćwychowawcząw celuwdrażaniajednolitegooddziaływania
wychowawczego,organizujeopiekęindywidualnąnaduczniamimającymi
trudnościwuczeniusięlubfunkcjonowaniuwgrupie;

3)współpracuje z rodzicami uczniów, klasową radą rodziców,
systematycznie informuje o ich wynikach iproblemach w zakresie
kształceniaiwychowania,włączarodzicówwprogramoweiorganizacyjne
sprawyklasy(grupy);

4)współdziała z pedagogiem szkolnym,psychologiem,reedukatorem,
logopedą oraz innymiosobamiiplacówkamiw celu uzyskiwania
wszechstronnejpomocydlaswoichwychowankóworazdoradztwadlaich
rodziców;

5)podejmujedziałanianarzeczintegracjizespołuklasowego(grupy);
6)organizujeuczestnictwoklasy(grupy)w życiuszkołyzeszczególnym

uwzględnieniem kształtowaniasamorządnościwśróduczniów;
7)występujezwnioskiem owyróżnienie,nagrodzenieucznia;
8)występujezwnioskiem oukaranieucznia

3.Doobowiązkównauczycielawychowawcynależy:
1)poinformowanieuczniówirodzicówozasadachocenianiaokreślonychw

statucieszkoły,w tym szczególnieo kryteriachizasadachoceniania
zachowania;

2)ustalenieocenyzachowaniazgodniezzasadamiokreślonymiwstatucie;
3)poinformowanie w ustalonym terminie uczniów iich rodziców o
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przewidywanychocenachklasyfikacyjnychrocznych;
4)rozpoznawanie potrzeb itrudnościuczniów danejklasy (grupy),a

następnie,przy współpracy nauczycieliuczących oraz specjalistów,
zaspokajanietychpotrzeblubniwelowanietrudności;

5)zapoznanie uczniów zzapisamistatutu szkoły,nauczanie o prawach
człowieka;

6)organizowanieiprowadzeniezajęćedukacyjnychwspierającychuczniaw
radzeniu sobie w sytuacjach przemocy, demoralizacji, zagrożeń
uzależnieniami;

7)rozpatrywanieodwołańodkarokreślonychwstatucieszkoły.
4.Uprawnienianauczycielawychowawcy:

1)współdecyduje z samorządem klasy (grupy)irodzicamiuczniów o
programiedziałańwychowawczychnarokszkolnylubdłuższeokresy;

2)ma prawo do uzyskania w swej pracy pomocy merytorycznej i
psychologiczno – pedagogicznejod kierownictwa szkoły iinstytucji
wspomagającychszkołę;

3)ma prawo wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych,
psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do
odpowiednichorganów;

4)w indywidualnych przypadkach ustala formy,terminy iminimalną
częstotliwośćkontaktów wychowawcyiinnychnauczycielizrodzicami
ucznia.

5.Wychowawcaponosiodpowiedzialnośćsłużbowąprzeddyrektorem szkołyza:
1)realizowaniecelówwychowaniaiprofilaktykiwswojejklasie(grupie);
2)integrowaniewysiłków nauczycieliirodziców wokółrealizacjiprogramu

wychowawczegoklasyiszkoły;
3)organizację opiekiipomocyindywidualnejdla swoich wychowanków

będącychwtrudnejsytuacjiszkolnejlubspołeczno–wychowawczej;
4)prawidłowość prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami

dokumentacjiuczniowskiejswojejklasy(grupy).

§100
Zadaniapedagoga,psychologa,logopedyiinnychnauczycielispecjalistów określają
odrębneprzepisy.

§101
1.Nauczycielioddziałów przedszkolnych obowiązują zasadyokreślone w § 66,
ponadto:

1)nauczycielewspółdziałajązrodzicami(prawnymiopiekunami)wsprawach
wychowaniai nauczaniapoprzez:

a)zaznajamianierodzicówzzadaniamiwynikającymiwszczególnościz
programuwychowaniaprzedszkolnegorealizowanegowdanym oddziale,
b)uzyskiwanieinformacjidotyczącychdziecka,jegozachowaniairozwoju,
c)ustalanieipoznawaniepotrzebrozwojowychdzieci,
d)okazywanierodzicom pomocywichdziałaniachwychowawczychwobec
dzieci,
e)udzielanieinformacjinatematzachowaniairozwojuichdzieci,
f)podejmowaniedyskusjinatematywychowawcze,ustalaniewspólnych
wymagańisposobówpracyzdzieckiem
g)włączanierodzicówwsprawyżyciaoddziałuiszkoły;
h)kształtowaniaświadomościzdrowotnejoraznawykówdbaniaowłasne
zdrowiedzieciwcodziennychsytuacjachwprzedszkoluiwdomu;

2)nauczycielesystematycznieplanująswojąpracęwsposóbcyklicznywoparciuo:
a)wybranyprogram wychowaniaprzedszkolnego,dopuszczonydorealizacjiw
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danym rokuszkolnym,
b)KoncepcjęPracySzkoły,
c)planypracyopracowanenapotrzebykażdejzgrup,
d)dokumentyopracowanewramachrealizacjipomocypsychologiczno–
pedagogicznej.

3)nauczycielprowadzącypracęwychowawczo–dydaktycznąiopiekuńczą,jest
odpowiedzialnyzajakośćiwynikitejpracyorazzabezpieczeństwopowierzonych
jego opiecedzieci.
4)wswoichdziałaniachwychowawczo–dydaktycznychiopiekuńczychma
obowiązek kierowaniasiędobrem wychowanków,troskąoichzdrowieatakże
oszanowanieich godnościosobistej.
5)nauczycielpodczasprowadzeniazajęćruchowychwinienzwracaćszczególną
uwagęna stopieńsprawnościfizycznejiwydolnośćorganizmudziecka,
dobierającćwiczeniao odpowiednim stopniutrudnościiintensywności.
6)wramachrealizacjizadańpedagogicznychnauczycielprzedewszystkim:

1)sprawujeopiekęnadpowierzonymimudziećmiorazodpowiada,nazasadach
określonychwodrębnychprzepisach,zażycie,zdrowieibezpieczeństwo,
2)zapewniaprawidłowyprzebiegprocesuedukacyjnego,wszczególności
poprzez:

a)realizacjęobowiązującychprogramówwychowaniawprzedszkolu,
b)stosowaniewłaściwychmetodpracy,
c)systematyczneprzygotowaniedozajęć,
d)pełnewykorzystanieczasuprzeznaczonegonaprowadzeniezajęć,
e)właściweprowadzeniedokumentacjidziałalnościpedagogicznej,

3)dbaopomoceedukacyjneisprzętszkolny,
4)tworzywarunkiwspomagającerozwójdzieci,ichzdolnościizainteresowań,
5)udzieladzieciom,wraziepotrzeby,pomocywprzezwyciężaniuichtrudnościi
niepowodzeń.

7) zadaniem nauczycieli jest systematyczne prowadzenie obserwacji
pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb
rozwojowychdziecioraz dokumentowanie tych obserwacji. O sposobie
dokumentowaniaobserwacjidecyduje nauczycielwporozumieniuzdyrektorem
szkoły.
8)zpoczątkiem rokupoprzedzającegorozpoczęcieprzezdzieckonaukiwklasieI
szkoły podstawowejnależyprzeprowadzićanalizęgotowościdzieckadopodjęcia
naukiw szkole (wstępna diagnoza przedszkolna). Sposób prowadzenia i
dokumentowania diagnozy określa przyjęty program wychowania
przedszkolnego.Zwynikamidiagnozy nauczycielzapoznajerodzicówdziecka.
9)do30kwietnianauczycieleprzeprowadzajądiagnozęgotowościszkolnejdziecka

realizującegoroczneobowiązkoweprzygotowanieprzedszkolne,zgodniez
odrębnymi przepisamiprawa.Diagnozęnauczycielprzekazujerodzicom
dziecka.
11) w celu właściwego przygotowania dziecido podjęcia naukiw szkole
podstawowej, nauczyciele powinniznać podstawę programową kształcenia
ogólnegodlaszkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a
zwłaszczaklasyIszkoły podstawowej.
12) dla przeprowadzenia pełnejdiagnozy gotowościszkolnejdziecka oraz
opracowania planupracyzdzieckiem nauczycielwychowaniaprzedszkolnego
maprawozasięgnąć opiniispecjalistów zatrudnionych w szkole oraz poradni
psychologiczno– pedagogicznej,wtym szczególności:

a)pedagogaszkolnego
b)psychologa
c)logopedy
d)innychnauczycielispecjalistówprowadzącychpacęzdzieckiem.
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13)nauczycielewspółpracujązespecjalistamioktórychmowawust……takżew
przygotowaniuiudzielaniupomocypsychologiczno–pedagogicznejdzieciom iich
rodzicom.
14)wrealizacjidziałańwzakresieedukacjizdrowotnejdziecinauczyciel
współpracujez pielęgniarkąszkolną,która:

1)prowadzipogadanki,prezentacjezwiązanezhigienąosobistąizdrowym
stylem życia;
2)realizujewewspółpracyzinnymiinstytucjamiprogramyprozdrowotnei

profilaktyczne.
2.Nadzórpedagogicznynadpracąoddziałówprzedszkolnychsprawujedyrektor

szkoły.

§102
1.Formalnegoprzydziałuprzedmiotównauczania,wychowawstw,prowadzeniazajęć
dodatkowych,opiekinadzespołami,organizacjamiipracowniamiorazzadań

dodatkowychdokonujedyrektorszkoły,zgodniezodrębnymiprzepisami.

§103
1.Nauczycielepracująwzespołach:

1)wychowawczych;
2)przedmiotowych

2.Pracązespołukierujeprzewodniczącypowołanyprzezdyrektoraszkoły,na
wniosekzespołu

3.Zadaniamiorganizacyjnymizespołówsą:
1)wybóriprzedstawieniedyrektorowikandydatanaprzewodniczącego;
2)opracowanieregulaminupracyzespołuiprzedstawieniegodyrektorowi

szkoły;
3)opracowanieplanupracyzespołu.

4.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół
wychowawczy,któregozadaniem jestwszczególności:

5)ustaleniezestawu programów nauczania orazpodręczników do zajęć
obowiązkowychorazzajęćdodatkowychinieobowiązkowychujętychw
szkolnym planienauczaniadladanegooddziałuorazjegomodyfikowanie
wmiarępotrzeb;

6)współtworzeniezwychowawcąplanuwychowawczegoklasywoparciuo
założeniaprogramuwychowawczegoiprofilaktykiszkoły;

7)planowaniewspólnychdziałańzwiązanychzrealizacjąprojektów między
przedmiotowychnp.projektówedukacyjnych,wycieczek,„zielonychszkół”
iinnych;

8)analizowaniesytuacjiuczniówmającychtrudnościwnauceizachowaniu
oraz wspieranie wychowawcy w rozwiązywaniu problemów
wychowawczychiedukacyjnychuczniów;

9)analizowanie wyników zewnętrznego iwewnętrznego oceniania oraz
mierzeniajakościwróżnychobszarach;

10)wnioskowaniedo dyrektoraszkołyo wyróżnienielub ukaranieucznia,
zgodniezpostanowieniamistatutu.

5.Przewodniczącym zespołuwychowawczegomożebyćkażdynauczycielszkoły,
ztym,żewpierwszejkolejnościdyrektorrozpatrujekandydaturęwychowawcy
klasy.

6.Nauczyciele, zgodnie ze swoją specjalnością pracują w zespołach
przedmiotowych:

1)edukacjiwczesnoszkolnej;
2)humanistyczno–lingwistycznym;
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3)matematyczno-przyrodniczym iwychowaniafizycznego;
4)pomocypsychologiczno–pedagogicznej;
5)wychowawcówświetlicy.

7.Zadaniamiprogramowymizespołówprzedmiotowychsą:
1)analizowanierealizowanychprogramównauczaniaipodręczników;
2)zespołowe podejmowanie decyzji o zamierzonych działaniach

edukacyjnychiwychowawczych;
3)współpracaprzytworzeniuszczegółowychwymagańedukacyjnychdla

danegoprzedmiotuinauczycielskichsystemówoceniania;
4)opracowywanie i przeprowadzanie sprawdzianów, konkursów

przedmiotowychiinnychsposobówbadaniawynikównauczania;
5)współpraca przy tworzeniu rozkładów nauczania, indywidualnych

programów nauki,programów własnych,organizowaniu iwdrażaniu
innowacjipedagogicznych;

6)podnoszenie jakości pracy poprzez różne formy samokształcenia,
wspieranie nauczycieliubiegających się o kolejny stopień awansu
zawodowego;

8.Dyrektorszkoły może tworzyć inne zespoły,w tym szczególnie zespoły
problemowo–zadaniowe.

1)szczegółowe zadania zespołu określa dyrektorszkoły w chwilijego
powołania.

9.Zmianaprzewodniczącegozespołuoktórym mowawust.2i5możenastąpić:
1)nauzasadnionywnioseknauczycielakierującegozespołem;
2)zinicjatywydyrektora,naskutekniewywiązywaniasięprzeznauczyciela,

któremu powierzono kierowanie zespołem w sposób należyty z
powierzonychobowiązków.

§104
1.W celu zapewnieniauczniom prawado opiekizdrowotnejibezpieczeństwa

szkoła współpracuje z Ośrodkiem zdrowia w Strzepczu .oraz organem
prowadzącym nazasadachokreślonychodrębnymiprzepisami.

2.Podstawowąopiekęmedycznąpowinnapełnićpielęgniarkaszkolna.
3.Zakres zadań oraz godziny pracy pielęgniarki szkolnej ustalane są w

porozumieniuzorganami,októrychmowawust.1.
4.W szkolewyznaczasiępracowników posiadającychwymagane przeszkolenie,

którychzadaniem jestudzielanie,w miaręposiadanychumiejętności,pierwszej
pomocyprzedmedycznejwnagłychprzypadkach.

§105
1.Zadaniem pracowników niebędącychnauczycielamijestzapewnieniesprawnego
działaniaszkoły,utrzymanieobiektuijegootoczeniawładzieiczystości.Szczegółowy
zakresobowiązkówtychpracownikówustaladyrektorszkoły.
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ROZDZIAŁXVI
RODZICE

§106

1. Rodziceuczniówmająprawodo:
1)występowania do organów szkoły,zgodnie z kompetencjamitych

organówwkażdejsprawiedotyczącejdziecka;
2)zapoznaniasięzestatutem szkołyidokumentamiprogramowymiszkoły;
3)uzyskiwania bieżącejinformacjio postępach w nauce izachowaniu

dzieckaorazjegoocenach;
4)uzyskiwaniainformacjioprawachdzieckaiwłasnychw danejsytuacji

szkolnej;
5)uzyskiwaniapomocywsprawachwychowaniaikształceniadziecka;
6)uzyskiwania pomocy materialnejdla swojego dziecka na zasadach

określonychodrębnymiprzepisami.
2.Rodzice biorą udziałw procesie wychowawczym szkoły w szczególności

poprzez:
1)opiniowanieplanówwychowawczychklasy;
2)udziałwzebraniachrodzicówispotkaniachindywidualnych;
3)współdziałaniezwychowawcąiinnyminauczycielamiw celuwspierania

szkolnegoprocesudydaktycznegoiwychowawczego;
4)wyrażanieopiniiopracyszkołyorazczynnywpływnajejfunkcjonowanie,

w szczególnościprzezuczestnictwow pracachradyrodziców,októrej
mowaw§.

§107
1.Rodziceponosząodpowiedzialnośćzawychowanieirozwójswojegodziecka,

realizowanyzgodniezwłasnymiprzekonaniami.
2.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowiszkolnemu oraz obowiązkowi

rocznegoprzygotowaniaprzedszkolnegosąobowiązanido:
1)dopełnieniaczynnościzwiązanychzezgłoszeniem dzieckadoszkołylub

przedszkola;
2)zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne i

zajęcia wychowania przedszkolnego i usprawiedliwianie jego
nieobecnościwsposóbokreślonywstatucieszkoły;

3)zapewnieniadzieckuwarunków umożliwiającychprzygotowaniesiędo
zajęćszkolnych.

3.Rodzicesązobowiązanido przekazanianauczycielom rzetelnejinformacjio
istotnych faktach mogących mieć wpływ na proces dydaktyczno –
wychowawczyorazoaktualnym staniezdrowiadziecka.

4.W przypadkuzaniedbaniawykonywaniaobowiązków rodzicielskich,stosowania
przemocywobecdzieci,demoralizacji,wykorzystywaniaseksualnegoiinnych
ujawnionychnaruszeńprawdziecka,szkołamusizwrócićsiędoorganówwładzy
publicznej(równieżsądu)oochronędziecka.

§108
1. Organaszkołypodejmujądziałaniaw celuaktywnegowłączaniarodziców w

działalnośćnarzeczidladobraszkoły.
2. Rodzicezasłużeniw pracynarzeczidladobrauczniów,klasyiszkołysą

nagradzanilistamigratulacyjnymi.
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ROZDZIAŁXVII
UCZNIOWIE

§109
1.Katalog praw ucznia wynikający z przepisów prawa polskiego oraz

obowiązującychmiędzynarodowychdokumentówprawczłowieka(Konwencjio
prawachdziecka,Europejskiejkonwencjiowykonywaniuprawdzieci):

1) Uczeńmaprawodoinformacji,czylido:
a)otrzymywaniainformacjizróżnych źródełwyrażających różne

koncepcje filozoficzne iróżny światopogląd bez cenzury (z
wyjątkiem ograniczeń koniecznych ze względu na wiek czy
zdolnościpercepcyjne),

b)otrzymywaniainformacjidotyczącychuczniaopodejmowanychw
jego sprawie decyzjach (przeniesieniu do innejklasy,szkoły,
ocenach,skutkachdecyzjijegodotyczących,karach,nagrodachi
innych),

c)znajomości programów nauczania, wymagań edukacyjnych,
zasad iform sprawdzania jego osiągnięćorazich oceniania,
jawnościocen,

d)dostępudoinformacjinatematżyciaszkolnego(oodbywających
sięzajęciach,imprezachszkolnych,zajęciachpozalekcyjnych),

e)dostępnościwiedzyoprawachiuprawnieniachwarunkujących
korzystanie z nich oraz dostępnościwiedzy o procedurach
dochodzeniaswoichpraw.

2)Uczeńmaprawodonauki,czyli:
a)pobierania bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów

nauczania(wychowaniaprzedszkolnego);
b)nauczaniawkierunkujaknajpełniejszegorozwojujegoosobowości,

talentów,zdolnościumysłowychifizycznych;rozwijaniaszacunkudo
praw człowieka,szacunku do rodziców,Ojczyzny,tożsamości
narodowej,kulturowej,ijęzyka;

c)przygotowania ucznia do odpowiedzialnego życia w wolnym
społeczeństwie.

3)Uczeńmaprawodoswobody/wolnościwypowiedzi,czylido:
a)możliwości wypowiadania się zgodnie z własnym

światopoglądem,
b)możliwościwypowiadaniaopiniinatematsprawważnychwżyciu

szkoły,klasy,samorządu,
c)możliwościwyrażania opinii,przedstawiania stanowiska we

własnejsprawie(np.wsytuacjikonfliktu).
4)Uczeńmaprawodowolnościmyśli,sumieniaiwyznania,toznaczy:

a)ma możliwość uzewnętrzniania przekonań religijnych i
światopoglądowych,

b)maprawodorównegotraktowanianiezależnieodwyznawanejreligii
iświatopoglądu,

c)ma prawo do tolerancjiwobec mniejszościreligijnej,kulturowej,
etnicznej.

5)Uczeńmaprawodowolnościodponiżającegotraktowania,cooznacza:
a)zakazstosowaniajakiejkolwiekprzemocyfizycznej,
b)poszanowanie godnościucznia – zakaz obrażania,poniżania,

wyśmiewania,stosowaniapresjipsychicznej,
c)poszanowaniedobregoimieniaorazprywatnejwłasnościucznia.

6)Uczeńmaprawodochodzenianależnychmupraw:
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a)uczeń ma prawo odwołania się od decyzji nauczyciela do
wychowawcy lub szkolnego Rzecznika Praw Ucznia,który,po
rozpatrzeniu sprawy,w jego imieniu podejmuje negocjacje z
nauczycielem,

b)uczeń ijego rodzice mają prawo odwołania się od decyzji
nauczyciela lub rady pedagogicznejdo dyrektora szkoły,który
zobowiązanyjestw ciągu7dnirozpatrzyćodwołanieioswojej
decyzjipowiadomić pisemnie ucznia ijego rodziców (chyba,że
przepisystanowiąinaczej),

c)uczeńijegorodzicemająprawoodwołaniasięoddecyzjidyrektora
do organu nadzorującego szkołę; w przypadku negatywnego
rozpatrzeniaskargiprzysługujeim prawozwróceniasięopomocdo
RzecznikaPrawDziecka,

d)uczeńijegorodzicemająprawoodwołaniaodwymierzonejkary
2.Uprawnieniauczniowskiewynikającezprawaoświatowego:

1)uczeńmożezdawaćegzaminpoprawkowynazasadachokreślonychw§
92

2)uczeńmożezdawaćegzaminklasyfikacyjny ajegorodzicemająprawo
odwołaniasięodocenyklasyfikacyjnejzachowania

3.Uprawnienia ucznia wynikające z wewnątrzszkolnych regulaminów,umów i
zarządzeńdyrektoradotyczących:
1)samorządnościuczniowskiej–uczniowiemająprawodo:

a) opiniowaniaprojektuocenyzachowaniaswoichkolegów,
b) wyłonienia w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli

kierującychspołecznościąuczniowskąidziałającychwichinteresie,
c) uzyskaniaodnauczycielipomocyorganizacyjnejimerytorycznejw

pracy samorządu uczniowskiego, szczególnie w zakresie
przestrzeganiazasaddemokracjiwszkole,

d) wyborurzecznikaprawuczniaspośródnauczycieli,
e) zgłaszaniaswoichproblemów rzecznikowipraw ucznia,pedagogowi

szkolnemuiwychowawcyklasy,
f) udziału w zagospodarowaniu salilekcyjnej,przydzielonejklasie

wedługprojektuzaakceptowanegoprzezwychowawcę;
2)przygotowaniaiprzebieguzajęćlekcyjnych–uczeńmaprawodo:

a) znajomościcelów izadań lekcyjnych oraz jasnego izrozumiałego
przekazutreścilekcji,

b) dodatkowejpomocynauczycielawprzypadkutrudnościzopanowaniem
treści,

c) odpoczynkupodczasprzerwymiędzylekcyjnej,
d) weekendów iferiiszkolnychbezzadawanychpracdomowych(w miarę

możliwości).
§110

1.W przypadkułamaniapraw ucznia,uczeńijegorodzicemogązłożyćw tej
sprawieskargędodyrektoraszkoły,któryzobowiązanyjestwciągu7dniją
rozpatrzyćiwformiepisemnejpowiadomićoswojejdecyzjizainteresowane
osoby.

1)W przypadku niezadawalającejdecyzji,rozstrzygnięciaskargiprzez
dyrektora,uczniowiijegorodzicom przysługujeprawoodwołaniasiędo
RzecznikaPrawUcznialubRzecznikaPrawDziecka.

2.W przypadkuwystąpieniasporu/konfliktumiędzyuczniem inauczycielem
(innym pracownikiem szkoły),uczeń ijego rodzice mogą wystąpić o
rozstrzygnięcie sporu przez dyrektora szkoły lub odpowiedni organ
nadzorującyszkołę,oilerozstrzygnięciedyrektorajestniezadawalające.
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§111
1.Uczniowiemająobowiązek:

1)przestrzeganiapostanowieńzawartychwstatucie;
2)codziennegonoszeniaobowiązkowegostrojuszkolnego;
3)przestrzeganiawszelkichzarządzeńdyrektoraszkołyiradypedagogicznej;
4)przestrzeganiazapisanychpostanowieńsamorząduszkolnego;
5)przestrzegania zasad zawartych w spisanych umowach

wewnątrzszkolnych;
6)przestrzeganiazasadbezpieczeństwa,ochronywłasnegożyciaizdrowia

orazzachowywaniazasadhigienyosobistejihigienyotoczenia;
7)przestrzeganiakryteriówocenyzachowania,aprzedewszystkim:

a) przestrzegania podstawowej zasady nienaruszania godności
osobistejidobregoimieniainnychosób,

b)stosowaniazasadkulturywspółżyciawobecnauczycieliiinnychosób
dorosłychorazkoleżanekikolegów,

c)systematycznegoinformowaniarodziców(opiekunów)owystawionej
ocenieiuwagachwpisanychdodzienniczkauczniaorazterminowego
dostarczaniawychowawcypisemnychusprawiedliwieńiinformacjiod
rodziców,

d)punktualnegoisystematycznegoprzychodzenianawszystkiezajęcia,
rozpoczynaniaikończeniazajęćlekcyjnychwustalonym porządku,

e)aktywnegoudziałuwlekcjach,
f)uzupełnianiabrakówwynikającychzabsencji,
g)starannegoisumiennegoodrabianiapracydomowejpisemnejiustnej

zgodniezeswoimimożliwościami;
h)wywiązywania się z przyjętych zobowiązań wynikających z

przydzielonychzadańipełnionychfunkcji;
8)dbaniaowspólnedobro,ładiporządek;
9)dbania o mienie szkoły – za wyrządzone szkody odpowiedzialność

materialnąponosząrodziceucznia;
10)poszanowaniasymbolinarodowych,międzynarodowychizwiązanychz

tradycjąszkoły(sztandarszkoły,hymn szkolny,symboleszkoły,strój
szkolny);

11)powiększaniawiedzyohistoriiszkoły,jejpatronieitradycjach;
12)okazywania szacunku obecnym ibyłym nauczycielom oraz innym

pracownikom szkoły;
13)dbaniaomiejscapamięcinarodowejpowierzoneopieceszkoły;
14)dbania o zachowanie walorów ekologicznych otoczenia szkoły i

najbliższejokolicy.
§112

Uczeńszkołymożeotrzymaćnagrodyiwyróżnieniaza:
1)rzetelnąnaukęiwzorowezachowanie,
2)pracęnarzeczSzkoły,innychuczniów,
3)wzorowąpostawę,
4)wybitneosiągnięciawnauce,sporcie,sztuce,
5)dzielnośćiodwagę.

§113
1.Ustalasięnastępująceformynagród:

1) pochwałaustnanauczycielawklasiewobecnościuczniów;
2) pochwałapisemnanauczycielaskierowanadouczniaijegorodziców;
3) pochwałaustnadyrektorawobecnościuczniów;
4) pochwałapisemnadyrektoraskierowanadouczniaijegorodziców
5) dyplom,nagrodaksiążkowalubrzeczowa;
6) listpochwalny;
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7) odznaka”WzorowyUczeń”;
8) stypendium zawynikiwnauceorazosiągnięciasportowe;
9) nagrodyspecjalnefundowaneprzezradęrodziców.

2.Odznakę”WzorowyUczeń”przyznajesięnazakończeniepierwszegookresu,
począwszyodklasytrzeciej.Zostajeniąuhonorowanyuczeń,który:

1) wklasachIIIuzyskałbardzodobrewynikinauczaniaibrakjest
zastrzeżeńcodojegozachowania

2) wklasachIV-VIotrzymałwklasyfikacjiśródrocznejśredniąocenz
przedmiotównauczaniaconajmniej4,75,niemiałocenklasyfikacyjnych
dostatecznychorazotrzymałwzorowąlubbardzodobrąocenę
zachowania.

§114
1.Nagrodyprzyznajedyrektorszkołynawniosek:

1)wychowawcyklasy,
2)zespołuwychowawczego,
3)SamorząduUczniowskiego
4)RadyRodziców,

2.Nagrodyw formieokreślonejw §79pkt1przyznajedyrektorpozasięgnięciu
opiniiradypedagogicznej.

3.Stypendium zawynikiw nauceorazosiągnięciasportoweprzyznajedyrektor
szkołypo zasięgnięciuopiniiradypedagogicznejorazkomisjistypendialnej.
Szczegółowekryteriaoraztrybprzyznawaniastypendium określaobowiązujący
regulamin.

4.Nagrodyspecjalnefundowaneprzezradęrodziców przyznawanesąprzezradę
rodziców nawniosekradypedagogicznej.Zasadyprzyznawaniatychnagród
określaregulaminradyrodziców.

5.W szkole mogą być przyznawane inne nagrody przez:samorząd szkolny,
rodziców,nauczycielilub dyrektora w formie ustalonejprzezwymienionych
inicjatorówzokreśleniem zacodananagrodazostałprzyznana.

§115
1.Wobecuczniów łamiącychprzepisyszkolne,w tym szczególniepostanowienia

statutu szkołystosujesiękary,któreniemogąnaruszaćichnietykalnościi
godności osobistej.

2.Nauczycielmożestosowaćwobecuczniajedyniekarywymienionew§82.

§116
1.Ustalasięnastępującerodzajekarioddziaływańwychowawczych:

1)słownezwrócenieuwagiuczniowiprzeznauczyciela:
a)wrozmowieindywidualnejzuczniem pozaklasą,
b)naforum klasy;

2)wpisuwagidoklasowegozeszytuuwaglubdzienniczka(zeszytu)ucznia;
3)pisemnelubsłownezawiadomienierodzicówuczniaprzeznauczyciela;
4)bezpośredniarozmowanauczycielazrodzicami(iuczniem);
5)bezpośredninadzórpedagoga(psychologa)szkolnegoiwychowawcyw

uzgodnionejzrodzicamiformie;
6)rozmowanauczycielazuczniem zudziałem dyrektoralubwicedyrektora

szkoły;
7)rozmowanauczycielazrodzicamizudziałem dyrektoraszkoły(iucznia);
8)wprzypadkudługotrwałegolubzagrażającegobezpieczeństwuuczniów
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lubpracownikówszkołybrakuoczekiwanychefektówpracy
wychowawczej

skierowaniesprawydopolicjiwceluprzeprowadzeniarozmowy
profilaktyczno–wychowawczejzuczniem irodzicami;wglądwsytuację
rodzinnąucznia,powiadomieniusądurodzinnego;
9)przedstawienieproblemunaforum radypedagogicznej,którapodejmuje

postanowienieozastosowaniukary:
a)przeniesieniuuczniadoinnejklasy(okresowym lubstałym),
b)wystąpieniudokuratoraoświatyoprzeniesienieuczniadoinnej

szkoły.
2.Możliwekarydodatkowe,udzielanełączniezkaramiujętymiwust.1

1)wuzgodnieniuzrodzicamiucznia–wykonaniedodatkowychczynnościna
rzeczspołecznościszkolnej;

2)zakazudziałuwimprezachiwycieczkachszkolnych(oilenieuniemożliwi
torealizacjipodstawprogramowych),

3)zawieszenieprawadoreprezentowaniaszkołynazewnątrz,
4)odwołanieodpełnieniafunkcjispołecznychnaterenieszkoły,
5)pisemnepowiadomienieklubów,organizacjiw zajęciachktórychuczeń

uczestniczyoproblemachzzachowaniem.
3.Nauczycielokażdejwymierzonejkarzepowiadamiarodzicówucznia.
4.Decyzjęoorzeczeniukarypodejmujedyrektorszkołyiprzekazujejąuczniowi

orazjegorodzicom najpóźniejwciągu7dniodposiedzeniaradypedagogicznej.
5.Na wniosek dyrektora szkołyuczeń może być przeniesionyprzez kuratora

oświatydo innejszkołyza popełnienie czynów karalnych lub chuligańskich
zachowańwprzypadkach:

1)jeślizastosowanewcześniejkaryniespowodowałypoprawyw postawie
ucznia,

2)jeśliistnieje przekonanie,że zmiana środowiska szkolnego wpłynie
korzystnienapoprawęjegozachowania.

6.W wyjątkowych sytuacjach zastosowaniekarywobecuczniamożenastąpić
łącznielub/izpominięciem wymienionejwust.1gradacji.Decyzjęwtejsprawie
podejmujedyrektorpozasięgnięciuopiniinauczycieliuczącychucznia.

§117
1.Uczeńijegorodzicemająprawoodwołaniasięodkażdejkary.
2.W przypadkukar,októrychmowaw §82uczeńmaprawoodwołaniasiędo

wychowawcy.
1)Wychowawcazobowiązanyjestdorozpoznaniaproblemuwciągu3dni.
2)Jeśliuczeńniejestusatysfakcjonowanydziałaniamiwychowawcyma

prawoodwołaćsiędopedagogaszkolnego.
3)Uczniowi przysługuje prawo odwołania w ciągu 3 dni od

niesatysfakcjonującegodziałaniawychowawcyipedagogaszkolnegodo
dyrektoraszkoły.

1)Dyrektorszkołyzobowiązanyjestdorozpoznaniaodwołaniaiwydania
decyzjiwciągu3dni.

3.Istniejemożliwośćodwołaniasięodkarydodyrektoraszkoływformieustnejlub
pisemnejw ciągu5dniodzastosowaniakary.Dyrektorzobowiązanyjestdo
rozpatrzeniaodwołaniawciągu7dniwformiepisemnej.

4.W przypadkuniezadawalającejdecyzjidyrektoraszkołyuczniowiijegorodzicom
przysługujeodwołaniedoorganunadzorującegoszkołęlubdoRzecznikaPraw
Dziecka.

ROZDZIAŁXVIII
SYMBOLESZKOLNE
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§118
1.Szkołamaceremoniałszkolny.
2.Naceremoniałszkolnyskładająsię:

1)ślubowanieklaspierwszychnasztandarszkoły;

ROZDZIAŁXIX
DOKUMENTACJASZKOLNA

§119
Szkołaużywapieczęciurzędowejzgodniezodrębnymiprzepisami.

§120
Szkołaprowadzidokumentacjęprzebiegunauczaniazgodniezodrębnymi
przepisami.

§121
Szkołaprowadziewidencjęspełnianiaobowiązkuszkolnegozgodniezodrębnymi
przepisami.

§122
1. Szczegółowezasadyfinansowaniaokreślaplanfinansowyszkoły,opracowany

przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem przepisów szczególnych izasad
określonychprzezorganprowadzący.

2. Plan finansowy,o którym mowa w ust.1,dyrektor szkoły przedstawia
do zatwierdzeniaorganowiprowadzącemuw terminieitrybieprzewidzianym
przezprzepisy.

3. Zatwierdzony plan finansowy stanowipodstawę pracy ifinansowania oraz
planowaniadlaszkołyi jejorganów.

ROZDZIAŁXX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§123
Oddecyzjiorganów szkołykażdemuprzysługujeprawodoodwołaniadoorganu
prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego,zgodnie z ich
kompetencjami.

§124
1. Statutobowiązujewszystkichczłonków społecznościszkolnej:uczniów iich

rodziców,dyrektora,nauczycieliorazinnychpracowników.
2. Statutszkołymożebyćzmienionyw drodzeuchwałyradypedagogicznejpo

zasięgnięciuopiniipozostałychorganówszkoły.
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