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Cele i zadania szkoły:
§ 8.

Szkoła prowadzi nauczanie i wychowanie zgodnie z zasadami zawartymi
w Konstytucji Rzeczpospolitej, uwzględniając Powszechna Deklarację
Praw Człowieka i Międzynarodową Konwencję o Prawach Dziecka.

§ 9.

Zapewnia nauczanie i wychowanie przyjmując za podstawę uniwersalne
zasady etyki uwzględniające chrześcijański system wartości, rozwija
poczucie odpowiedzialności, zasady patriotyzmu, poszanowanie dla
polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na
wartości kulturowe Europy i świata.

§ 10. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z
dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz przepisach
wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1. UmoŜliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz dalszego kształcenia
się,
2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu
celów i zasad określonych w Ustawie stosownie do warunków
szkoły i wieku uczniów w oparciu o „Program wychowawczy
szkoły” przyjęty przez rade pedagogiczną w porozumieniu z
samorządem uczniowskim i radą rodziców – załącznik nr 1 Statutu,
3. Upowszechnia wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz
kształtuje właściwe postawy wobec zagroŜeń i sytuacji
nadzwyczajnych,
4. Kształtuje aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu
wolnego,
5. Zapewnia opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz
moŜliwości szkoły.
§ 11. Zadania szkoły są realizowane w ramach zajęć lekcyjnych, a takŜe zajęć
pozalekcyjnych w szkole i poza szkoła, w tym podczas wycieczek
przedmiotowych, turystyczno-krajoznawczych oraz imprez kulturalnych i
sportowych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
§ 12. Szczegółowe zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania stanowiące
załącznik nr 2 niniejszego Statutu ustala rada pedagogiczne w
porozumieniu z samorządem uczniowskim, radą rodziców lub radą szkoły
o ile została powołana.
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§ 13. Szkoła moŜe współpracować z innymi placówkami oświatowymi i
kulturalnymi na terenie kraju i za granicą.
§ 14. W szkole mogą działać (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych)
inne organizacje, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza
albo
rozszerzenie
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
§ 15. Dyrektor szkoły za zgodą władz oświatowych i organu prowadzącego
moŜe zorganizować nauczanie w klasach integracyjnych.
§ 16. Rada pedagogiczna moŜe podjąć uchwałę dotyczącą działalności
innowacyjnej eksperymentalnej na warunkach określonych przepisami
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
§ 17. Szkoła realizuje zadania wynikające z Ustawy:
1. UmoŜliwia uczniom podtrzymywanie poczucia toŜsamości narodowej i
religijnej.
2. Organizuje w ramach planu zajęcia związane z nauką religii lub etyki
dla uczniów, których rodzice lub prawni opiekunowie wyraŜą takie
Ŝyczenie. Zasady wprowadzenia tych zajęć regulują odrębne przepisy i
regulamin pobytu dziecka w szkole.
3. Przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości
i wolności.
4. Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną przez ścisłą
współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz zatrudnienie
pedagoga szkolnego i psychologa.
5. UmoŜliwia rozwój zainteresowań i zdolności uczniów wprowadzając
zajęcia pozalekcyjne.
6. Prowadzi w zaleŜności od potrzeb zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
rewalidacyjne, kompensacyjno-korekcyjne dla uczniów mających
trudności w nauce oraz wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami
rozwojowymi.
7. UmoŜliwia wyrównywanie braków przez powołanie, w porozumieniu z
organem prowadzącym, klas wyrównawczych lub terapeutycznych.
8. Organizuje zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci o obniŜonej
ogólnej sprawności fizycznej i z odchyleniami w prawidłowej budowie i
postawie ciała.
9. Otacza opieką dzieci mało zdolne i umoŜliwia im ukończenie szkoły w
terminie.
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10. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez realizację
nauczania indywidualnego.
11. UmoŜliwia uczniom uzdolnionym ukończenie szkoły w skróconym
czasie przez wprowadzenie indywidualizacji nauczania.
12. Szkoła przeciwdziała niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

§ 18. Szkoła spełnia określone funkcje opiekuńcze w zaleŜności od wieku
uczniów, uwarunkowań środowiskowych, warunków lokalowych szkoły
przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
1. Sprawuje opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy opiekuńczej
i socjoterapeutycznej.
2. Zapewnia opiekę nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych i
nadobowiązkowych, takŜe bezpośrednio przed zajęciami i po zajęciach,
odpowiednio do potrzeb dzieci i moŜliwości szkoły.
3. Organizuje dyŜury nauczycielskie w przerwach międzylekcyjnych i
na uroczystościach szkolnych.
4. Zapewnia bezpieczeństwo w czasie wycieczek szkolnych zgodnie z
przepisami bhp i odpowiednimi regulaminami.
5. Otacza szczególną opieką uczniów klas pierwszych oraz
niepełnosprawnych.
6. Organizuje pomoc materialną wobec uczniów wywodzących się z
rodzin ubogich lub znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych.
7. W szkole obowiązują zasady bezpieczeństwa określone w
szczegółowych regulaminach związanych z pobytem dziecka w szkole i
na poszczególnych zajęciach.
§ 19. Szkoła realizuje zadania wychowawcze określone w Ustawie i
programach szkolnych:
1. Dyrektor szkoły powierza kaŜdy oddział szczególnej opiece
wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym samym oddziale,
zwanemu dalej "wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności
wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały etap
edukacyjny w kl. I-III oraz przynajmniej jeden rok w klasach IV-VI.
3. Przedstawiciele rodziców lub samorządu uczniowskiego mogą wyrazić
swoją opinię dotyczącą wyboru wychowawcy.
4. Na wniosek rodziców i samorządu uczniowskiego uczeń moŜe zmienić
klasę i tym samym wychowawcę.
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Organy szkoły:
§ 20.

1. Organami szkoły są:
-dyrektor szkoły
-rada pedagogiczna
-rada rodziców
-samorząd uczniowski
2. W szkole moŜe być powołana rada szkoły na zasadach określonych
przez Ustawę o systemie oświaty.
3. Do czasu powołania rady szkoły zadania jej przejmuje rada
pedagogiczna.

§ 21. Dyrektor szkoły realizuje zadania określone: w Ustawie z dnia 7 września
1991r. z późniejszymi zmianami, w Karcie Nauczyciela z dnia 26 stycznia
1982r., w Kodeksie Pracy oraz rozporządzeniach i przepisach
wykonawczych wydanych na ich podstawie; a w szczególności:
- realizuje zadania wynikające z polityki oświatowej kuratora
oświaty i organu prowadzącego,
- podaje do publicznej wiadomości do dnia 31 marca szkolny zestaw
programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego przez trzy
lata szkolne,
- podejmuje decyzje w sprawie realizacji obowiązku szkolnego,
- ma obowiązek kontrolowania spełniania obowiązku szkolnego oraz
realizacji nauczania przedszkolnego przez dziecko sześcioletnie,
- kieruje całokształtem działań szkoły związanych z nauczaniem i
opieką dbając o harmonijny rozwój ucznia,
- odpowiada za organizację i przebieg sprawdzianu w klasach VI
pełniąc
funkcję
przewodniczącego
szkolnego
zespołu
egzaminacyjnego,
- sprawuje nadzór pedagogiczny wykonując następujące zadania:
1) opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia
radzie pedagogicznej i radzie rodziców do dnia 15 września
kaŜdego roku szkolnego,
2) planuje, organizuje i przeprowadza diagnozę działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
3) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich
wymagań w zakresie doskonalenia pracy szkoły oraz w
podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
4) przed zakończeniem roku szkolnego przedstawia radzie
pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu
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nadzoru pedagogicznego – w szczególności wnioski z analizy
poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i ocenę sytuacji
wychowawczej
5) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania
oceny ich pracy według zasad określonych odrębnymi
przepisami,
6) wspomaga doskonalenie zawodowe i rozwój zawodowy
nauczycieli.
- współdziała z organami wewnętrznymi szkoły – radą
pedagogiczną, radą rodziców lub radą szkoły jeśli została
powołana, samorządem uczniowskim,
- realizuje uchwały rady pedagogicznej podejmowane w ramach jej
kompetencji,
- na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan
nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów
na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) zajęć religii / etyki,
3) dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego,
- organizuje pracę szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych,
- przygotowuje projekt organizacyjny i planu finansowego szkoły,
- wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróŜnień,
- składa propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
wykonywanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych.
- decyduje o zatrudnieniu pracowników pedagogicznych i
niepedagogicznych oraz określa zakres ich obowiązków,
- powołuje wicedyrektorów w porozumieniu z radą pedagogiczną i
organem prowadzącym.
§ 22. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki pełni
wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel.
§ 23. Do zadań wicedyrektora szkoły naleŜy:
1. zastępowanie dyrektora w razie jego nieobecności,
2. opracowanie rocznego planu pracy szkoły i tygodniowego rozkładu
zajęć szkolnych oraz dyŜurów nauczycieli,
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3. koordynacja pracy wychowawców klas i świetlicy,
4. utrzymywanie kontaktów z rodzicami, poradnią psychologicznopedagogiczną, policją i innymi instytucjami współpracującymi ze
szkołą,
5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego i realizacja doskonalenia
zawodowego,
6. wnioskowanie w sprawie nagród i wyróŜnień.
§ 24. 1. Stanowisko 1 wicedyrektora przypada na 12 oddziałów.
2. Stanowisko 2 wicedyrektora związane jest ze zwiększoną ilością
oddziałów.
3. Na czele świetlicy szkolnej moŜe stać kierownik.
4. Kompetencje wicedyrektorów i kierownika świetlicy reguluje
szczegółowy przydział obowiązków.

§ 25. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia i wychowania
uczniów oraz opieki nad nimi. W skład rady wchodzą wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w szkole.
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej naleŜy:
a) zatwierdzenie planów pracy szkoły,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) uchwala w porozumieniu z radą rodziców program wychowawczy
i program profilaktyczny szkoły
f) ustala w drodze uchwały szkolny zestaw programów nauczania i
szkolny zestaw podręczników,
g) przygotowuje projekt statutu i w drodze uchwały dokonuje jego
nowelizacji.
3. Rada pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych
wyróŜnień,
d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych.
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4. Kompetencje i zasady organizacji pracy rady pedagogicznej reguluje
Ustawa oraz szczegółowy regulamin.
§ 26. 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców
uczniów.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie moŜe
być sprzeczny z Ustawą i statutem szkoły.
3. Rada rodziców moŜe występować do rady pedagogicznej i dyrektora
szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4. Rada rodziców moŜe gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
oraz innych źródeł.
5. Do kompetencji rady rodziców naleŜy:
a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie
treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do
uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego
wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania szkoły,
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez
dyrektora szkoły.
6. JeŜeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku
szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie
programów, o których mowa w lit. a , program ten ustala dyrektor
szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu
uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą
pedagogiczną.

§ 27. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i
kształcenia dzieci.
2. Rodzice mają prawo do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w klasie
i szkole,
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego
zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
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d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego
kształcenia swych dzieci,
e) wyraŜania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
3. Wychowawca klasy organizuje najmniej 3 spotkania z rodzicami danej
klasy w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
§ 28. 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy
uczniowie szkoły.
2. Zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego określa Ustawa i
regulamin ustanowiony przez ogół uczniów, który nie moŜe być z nią
sprzeczny.
3. Samorząd Uczniowski moŜe przedstawiać radzie szkoły, radzie
pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie dotyczące spraw szkoły,
a w szczególności związane z podstawowymi prawami uczniów takimi
jak:
a) prawo do zapoznawania się z zestawem szkolnych
programów
nauczania,
szkolnym
programem
wychowawczym, systemem oceniania i wymaganiami
szkoły,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i
zachowaniu,
c) rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań na miarę
moŜliwości szkoły,
d) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) organizowania w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą
działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej.
4. Członkowie samorządu uczniowskiego przy pomocy nauczyciela
matematyki prowadzą sklepik szkolny.
§ 29. W szkole moŜe być powołany rzecznik praw dziecka – ucznia.
1. Zadania i rola rzecznika praw dziecka – ucznia w szkole:
a) zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców,
nauczycieli,
b) propagowanie praw ucznia i dziecka,
c) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
d) współpraca z samorządem uczniowskim w zakresie
upowszechniania praw i obowiązków ucznia,
e) prowadzenie mediacji między nauczycielami a uczniem.
2. Szczegółowe obowiązki i tryb postępowania rzecznika praw ucznia
określa odrębny regulamin i procedura.
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§ 30. Zasady współdziałania organów szkoły:
1. Wszystkie organy wewnętrzne szkoły współpracują ze sobą z
zachowaniem prawa do swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą.
2. Rodzice przedstawiają wnioski i opinie innym organom szkoły za
pośrednictwem swoich reprezentantów tj. Prezydium Rady Rodziców
lub Samorząd Uczniowski w formie pisemnej lub ustnej podczas
protokołowanych posiedzeń tych organów.
3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przekazania wniosku wskazanym
adresatom celem rozpatrzenia.
4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliŜszych posiedzeniach
plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach w terminie 7 dni.

§ 31. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole:
1. W sprawach konfliktowych dotyczących:
- uczniów i nauczycieli danej klasy w pierwszej instancji orzeka
wychowawca klasy,
- wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole dyrektor szkoły.
2. Negocjatorem w sytuacjach konfliktowych moŜe być pedagog szkolny i
(lub) rzecznik praw ucznia.
3. Sytuacje sporne między dyrektorem a pracownikami administracji i
obsługi reguluje Kodeks Pracy.
4. W miarę potrzeby korzysta się z pomocy związków zawodowych.
5. Sprawy sporne między dyrektorem a nauczycielami rozpatruje rada
pedagogiczna, a następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ
prowadzący szkołę.
6. Sprawy sporne między radą pedagogiczną a radą rodziców lub
samorządem uczniowskim a radą pedagogiczną rozstrzyga dyrektor
szkoły.
7. Strona rozstrzygająca konflikt jest zobowiązana przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania informacji.
8. Sprawy sporne pomiędzy rodzicami a nauczycielem lub nauczycielami
rozstrzyga dyrektor szkoły.
§ 32. Wymiana informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i
podejmowanych działaniach lub decyzjach odbywa się:
1. Na posiedzeniach rady pedagogicznej,
2. Ogólnych zebraniach wszystkich pracowników szkoły,
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3.
4.
5.
6.
7.

Zebraniach trójek Klasowych Rad Rodziców,
Klasowych zebraniach rodziców,
Apelach szkolnych,
Zebraniach samorządu szkolnego,
Przez zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń i stronie
internetowej szkoły.

Organizacja szkoły
§33. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne
przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§34. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez
dyrektora szkoły najpóźniej do 15 maja kaŜdego roku na podstawie
ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności:
liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych,
liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań
i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,
realizację godzin do dyspozycji dyrektora szkoły
§35. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złoŜony z
uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego
uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem
nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i
programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy,
dopuszczonym do uŜytku szkolnego.
2. W szkole przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie
wynosić od 25 do 30 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej
samej klasy jeŜeli średnia liczba uczniów w kaŜdym z tych oddziałów
byłaby niŜsza niŜ 18.
3. Odział moŜna podzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i
informatyki.
4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i
informatyki w oddziałach liczących powyŜej 24 uczniów oraz podczas
ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyŜej 30
uczniów.
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5. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w
grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
6. Listy klas pierwszych ustala zespół powołany przez dyrektora szkoły
biorąc pod uwagę:
- miejsce zamieszkania uczniów,
- równą liczbę uczniów w kaŜdym oddziale,
- w miarę moŜliwości równą liczbę dziewcząt i chłopców ze względu na
stosowanie podziału na grupy w klasach starszych na zajęciach
wychowania fizycznego.
§ 36.1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć
dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć
ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć kl. I-III szkoły podstawowej określa ogólny
przydział czasu na zajęcia zintegrowane a szczegółowy rozkład dzienny
zajęć ustala nauczyciel.
§ 37.1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60
minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w
tygodniowym rozkładzie.
3. W szkole istnieje podział oddziałów na grupy zgodny z obowiązującymi
w danym roku szkolnym ustaleniami zawartymi w projekcie
organizacyjnym szkoły.
§ 38.1 Niektóre zajęcia takie jak: dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka
korekcyjna, koła zainteresowań i inne nadobowiązkowe mogą być
prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach
oddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych. Dotyczy to takŜe
wycieczek klasowych i innych wyjazdów (np. szkoły zielonej,
zimowiska).
2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, są organizowane w ramach
posiadanych przez szkołę środków finansowych.
3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć
nadobowiązkowych finansowanych z budŜetu szkoły nie moŜe być
niŜsza niŜ 10 uczniów.
4. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie
powinna przekraczać 12 osób.
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§ 39.

Szkoła moŜe przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
oraz studentów szkół wyŜszych kształcących nauczycieli na praktyki
pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia
zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub
szkołą wyŜszą.

§ 40.1. Szkoła zapewnia uczniom spoŜycie jednego ciepłego posiłku w
stołówce szkolnej.
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala
dyrektor szkoły w porozumieniu z intendentem lub kierownikiem
świetlicy.
3. Istnieje moŜliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie Ŝywienia.
§41. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną słuŜącą realizacji potrzeb i
zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzacji wiedzy
pedagogicznej.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni
pracownicy szkoły oraz w szczególnych przypadkach inni czytelnicy.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umoŜliwiają:
a) bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie oraz udostępnianie
zbiorów,
b)
zorganizowanie
warsztatu
biblioteczno-informacyjnego
słuŜącego realizacji przypisanych bibliotece zadań.
4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch oddzielnych
pomieszczeniach słuŜących do pracy z czytelnikami na I i II etapie
kształcenia.
5. Do zadań biblioteki naleŜy:
- gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów
bibliotecznych,
- udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
- podejmowanie róŜnorodnych form pracy z zakresu edukacji
czytelniczej i medialnej,
- przysposobienie uczniów do samokształcenia i korzystania z
róŜnorodnych mediów oraz technologii informacyjnej,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów.
6. Do zadań nauczycieli-bibliotekarzy naleŜy:
- gromadzenie, ewidencja i selekcja zbiorów,
- udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki,
- prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej,
- prowadzenie róŜnych form upowszechniania czytelnictwa,
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udział w realizacji programów edukacyjnych zgodnie z
obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania,
- realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez
współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów,
rodzicami, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.
7. Godziny pracy biblioteki umoŜliwiają dostęp do jej zbiorów podczas
zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
-

§42. 1. Szkoła prowadzi zajęcia w świetlicy dla uczniów, którzy muszą dłuŜej
przebywać na jej terenie ze względu na czas pracy rodziców i dojazd do
szkoły. Szczegółowe zasady pobytu dziecka w świetlicy określa odrębny
regulamin.
2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa
wychowawcza w świetlicy liczy w zasadzie nie mniej niŜ 25 uczniów.
3. Uczniowie objęci są opieką w świetlicy w godzinach 7:00 – 16:00
4. Praca w świetlicy obejmuje róŜnorodne zajęcia dąŜące do
wszechstronnego rozwoju dzieci.
5.Nauczyciel wychowawca w świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo
uczniów i realizuje zadania edukacyjno-wychowawcze.
6.Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczą w zajęciach świetlicy
socjoterapeutycznej.
§43. 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:
- pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposaŜeniem,
- bibliotekę,
- świetlicę opiekuńczą i socjoterapeutyczną
- gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej
- szatnię,
- sklepik,
- zespół urządzeń oraz pomieszczeń sportowych i rekreacyjnych,
- pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§44. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych
i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa
w ust.1, określają odrębne przepisy.
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§45. 1. Nauczyciel prowadzi zgodnie z opracowanym przez siebie planem pracę
dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów.
2. Nauczyciel odpowiada za :
- Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
- prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
- stan pomocy dydaktyczno-wychowawczych i sprzęt szkolny,
- wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz
zainteresowań,
- bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe
traktowanie wszystkich uczniów,
- udzielanie pomocy w przezwycięŜaniu niepowodzeń szkolnych, w
oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
- doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu
wiedzy merytorycznej,
- systematyczną współpracę z rodzicami.
§46.1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów
pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.
2. Pedagog szkolny oraz nauczyciele świetlic tworzą zespół opiekuńczowychowawczy
3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje wybrany przez nauczycieli i
powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują :
- wybór programów nauczania i ich monitoring,
- uzgodnienie sposobów realizacji programów nauczania w
ramach nauczania blokowego oraz powiązanie treści
nauczania przedmiotów pokrewnych,
- wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania
uczniów,
- określenie obszarów diagnozy jakości pracy szkoły,
- przygotowanie narzędzi pomiaru, przeprowadzenie i
opracowanie badań,
- opracowanie
propozycji
programu
naprawczego
doskonalącego pracę szkoły,
- organizowanie
wewnątrzszkolnego
doskonalenia
zawodowego oraz opieki metodycznej dla nauczycieli
odbywających staŜ,
- współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych,
a takŜe w uzupełnianiu ich wyposaŜenia,
- wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich
innowacji i eksperymentalnych programów nauczania.
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§47. 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami a w szczególności:
- tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego
- uczenia się oraz przygotowania do Ŝycia w rodzinie
i
społeczeństwie,
- inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
- podejmowanie działań umoŜliwiających rozwiązywanie konfliktów
w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami
społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
a) otacza indywidualną opieką kaŜdego wychowanka,
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami
róŜne formy Ŝycia zespołowego integrujące zespół uczniowski,
c) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do
dyspozycji wychowawcy,
d) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,
uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec
ogółu uczniów a takŜe wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna
opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z
róŜnymi trudnościami i niepowodzeniami),
e) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich
dzieci,
- współdziałania z rodzicami w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych ich dzieci,
- włączania ich w sprawy Ŝycia klasy i szkoły,
f) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi
specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu
potrzeb i trudności, takŜe zdrowotnych oraz zainteresowań i
szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej
pomocy na terenie szkoły określają odrębne przepisy.
3. Wychowawca najmniej 3 razy w roku organizuje spotkania z
rodzicami.
4. Ułatwia indywidualny kontakt rodziców ucznia z innymi
nauczycielami.
5. W przypadkach koniecznych wychowawca moŜe odwiedzać ucznia w
jego domu rodzinnym.
6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy
merytorycznej i metodycznej doradców metodycznych.
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§48.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego:
Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie
przyczyn
niepowodzeń szkolnych,
Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
Organizowanie i prowadzenie róŜnych form pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych
wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu
profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i
nauczycieli,
Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej.
Współpraca z kuratorami sądowymi, sądem rodzinnym i dla
nieletnich.

Uczniowie szkoły:
§49.

Zasady rekrutacji uczniów określają odpowiednie przepisy.

§50.

Do szkoły podstawowej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 7, ale nie
wcześniej niŜ od 6 roku Ŝycia do 13, nie później niŜ do 18 roku Ŝycia.

§51.

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą
fizyczną bądź psychiczną, uzaleŜnieniami, demoralizacją oraz innymi
przejawami patologii społecznej przez:
- opiekę wychowawczą podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych,
- dyŜury nauczycieli przed lekcjami i w czasie przerw,
- opiekę pedagoga szkolnego, psychologa i pielęgniarkę,
- opiekę w świetlicy opiekuńczej i socjoterapeutycznej,
- realizację programu wychowania zdrowotnego i profilaktycznego
przeciwko uzaleŜnieniom,
- systematyczną kontrolę i analizę nieobecności ucznia w szkole,
- współpracę z policją , poradnią psychologiczno-pedagogiczną i
innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
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§52.

Prawa i obowiązki ucznia
1. Uczeń ma prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej,
- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego
godności,
- Ŝyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym,
- swobody wyraŜania myśli i przekonań w szczególności dotyczących
Ŝycia szkoły a takŜe światopoglądowych i religijnych - jeśli nie
narusza tym dobra innych osób,
- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów
kontroli postępów w nauce,
- pomocy w przypadku trudności w nauce,
- korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i
zawodowego,
- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu,
środków
dydaktycznych i zasobów
bibliotecznych podczas zajęć
pozalekcyjnych w obecności nauczyciela, wychowawcy,
- wpływania na Ŝycie szkoły przez działalność samorządową oraz
zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w
Statucie Szkoły i regulaminach szkolnych dotyczących zwłaszcza :
- systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach
lekcyjnych i w Ŝyciu szkoły,
- dbania o schludny wygląd,
- noszenia jednolitego stroju (mundurka), a w określonych sytuacjach
stroju galowego,
- usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na
zajęciach edukacyjnych,
- przestrzegania zasad kultury współŜycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- odpowiedzialności za własne Ŝycie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
- dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
- dbania o dobre imię klasy i szkoły.
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§53.

Nagrody i kary stosowane wobec uczniów
1. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary w formie
ustnej lub pisemnej.
2. Nagrody – za szczególne osiągnięcia ucznia w nauce i zachowaniu:
- wyróŜnienie na forum klasy,
- wyróŜnienie na apelu szkolnym,
- przyznanie nagrody na zakończenie I etapu kształcenia w formie
uzgodnionej z Radą Rodziców,
- przyznanie nagrody uczniom klas IV-VI na zakończenie roku
szkolnego za uzyskanie świadectwa z czerwonym paskiem w formie
uzgodnionej z Radą Rodziców,
- wyróŜnienie uczniów kończących szkołę z wynikami bardzo
dobrymi i celującymi ( średnia ocen 5,5 i więcej) oraz wzorowym
zachowaniem poprzez przekazanie listu pochwalnego rodzicom
dziecka,
- wyróŜnienie emblematem „super uczeń”,
- wyróŜnienie listem gratulacyjnym za wysoką kulturę osobistą oraz
pracę na rzecz szkoły (niezaleŜnie od wyników w nauce).

3. Kary:
a) upomnienie
• ustne upomnienie wychowawcy klasy
• informacja pisemna skierowana do rodziców
• wezwanie rodziców do szkoły, rozmowa wychowawcy z
rodzicami w obecności ucznia
• rozmowa dyrektora szkoły z uczniem w obecności rodziców,
wychowawcy, pedagoga i psychologa szkolnego
b) nagana
• nagana wychowawcy poprzez wykluczenie ucznia
z uczestnictwa w imprezach
• nagana dyrektora szkoły
c) przeniesienie do równoległej klasy,
d) przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek
dyrektora szkoły w uzasadnionych przypadkach,
e) naprawienie szkód wyrządzonych przez ucznia,
f) zadośćuczynienie wyrządzonym krzywdom,
g) odebranie telefonu komórkowego lub innych urządzeń
nagrywających i odtwarzających oraz oddanie ich do depozytu w
sekretariacie.
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