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Statut Szkoły Podstawowej w Korzeniowie -  Przepisy ogólne

Rozdział  I 
Przepisy ogólne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz.

1082).

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1915)

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1078).

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  22  lutego  2019  r.  w  sprawie

oceniania,  klasyfikowania i  promowania uczniów i  słuchaczy w szkołach publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 373).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad

organizacji  i  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1280).

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493).

Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  20  czerwca  2002  r.  w  sprawie  „Zasad

techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) - Dział I rozdział 4a, Dział II i VI.

Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) – art. 5 ust. 7.

Rozdział  II 
Informacje o szkole

§ 1.
1. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa w Korzeniowie.

2. Nazwa i adres używane są w pełnym brzmieniu na pieczęciach i pieczątkach.

§ 2.
1. Szkoła  Podstawowa  w  Korzeniowie  jest  publiczną  ośmioletnią  szkołą  dla  dzieci

i młodzieży, działającą na podstawie:
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1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe;

2) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;

3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela;

4) niniejszego statutu.

2. Szkoła  pełni  funkcję  szkoły  obwodowej  dla  uczniów  zamieszkałych  w  obwodzie,

którego granice ustalone zostały w uchwale Rady Gminy Nr XXXIX/324/17 z dnia 28

września 2017r. Uchwała stanowi, że obwód szkoły obejmuje wieś Korzeniów w jej

granicach administracyjnych.

3. Siedzibą szkoły jest budynek położony we wsi Korzeniów, oznaczony numerem 77A.

4. Organem prowadzącym jest Samorząd Gminy Żyraków.

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

6. Szkoła  jest  jednostką  budżetową  organu  prowadzącego,  swoje  wydatki  pokrywa

bezpośrednio  z  budżetu  Gminy  Żyraków,  a  uzyskane  wpływy  odprowadza  na

rachunek bankowy Gminy Żyraków.

7. Obsługę  administracyjno-finansową  szkoły  prowadzi  Zespół  Obsługi  Finansowo-

Administracyjnej w Żyrakowie.

8. Zasady  prowadzenia  gospodarki  finansowej  i  materiałowej  określają  odrębne

przepisy.

9. Szkoła posługuje się pieczęcią:

10. Dyrektor szkoły posługuje się pieczęcią:

11. Szkoła jest  placówką feryjną. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są

przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

12. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach

kształcenia:

1) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III;

2) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV–VIII.

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

14. Szkoła organizuje wychowanie przedszkolne w Oddziale Przedszkolnym w grupach

3–4 i 5–6 latków.

15. Zasady  przyjmowania  uczniów  do  szkoły  i  oddziału  przedszkolnego  określają

odrębne przepisy.

16. Szkoła  prowadzi  i  przechowuje  dokumentację  swojej  działalności,  zgodnie

z odrębnymi przepisami.

§ 3.
Ilekroć w dalszej treści statutu jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Korzeniowie;

2) dyrektorze  szkoły  –  należy  przez  to  rozumieć  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej

w Korzeniowie;

3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Samorząd Gminy Żyraków;

4) organie  sprawującym  nadzór  pedagogiczny  –  należy  przez  to  rozumieć

Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie;

5) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 3 ust. 1;

6) samorządzie  uczniowskim  –  należy  przez  to  rozumieć  Samorząd  Uczniowski

uczniów Szkoły Podstawowej w Korzeniowie;

7) nauczycielu  – należy przez to  rozumieć także wychowawcę i  innego pracownika

pedagogicznego szkoły;

8) radzie  pedagogicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  Radę  Pedagogiczną  Szkoły

Podstawowej w Korzeniowie;

9) rodzicach  –  należy  przez  to  rozumieć  także  prawnych  opiekunów  dziecka  oraz

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

10) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej

w Korzeniowie;

11) oddziale  przedszkolnym  –  należy  przez  to  rozumieć  Oddział  Przedszkolny  przy

Szkole Podstawowej w Korzeniowie;

12) ustawie prawo oświatowe – należy przez to  rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia

2016r. Prawo oświatowe;

13) karcie nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r.
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Karta Nauczyciela;

14) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września

1991r. o systemie oświaty;

15) egzaminie  ósmoklasisty  –  należy  przez  to  rozumieć  egzamin  przeprowadzony

w ostatnim  roku  nauki  w  szkole  podstawowej,  sprawdzający  wiadomości

i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

16) arkuszu  organizacyjnym – należy  przez  to  rozumieć  projekt  Arkusza  Organizacji

Szkoły Podstawowej w Korzeniowie;

17) WSDZ  –  należy  przez  to  rozumieć  Wewnątrzszkolny  System  Doradztwa

Zawodowego;

18) WSO - należy przez to rozumieć Wewnątrzszkolny System Oceniania;

19) WDN – należy przez to rozumieć Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli;

20) E-dziennik – należy przez to rozumieć dziennik elektroniczny firmy VULCAN.

Rozdział  III 
Inne informacje o szkole

1. Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz

przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania.

2. Nauka w szkole jest bezpłatna.

3. W  szkole  organizuje  się  kształcenie,  wychowanie  i  opiekę  również  dla  dzieci

i młodzieży  z  niepełnosprawnością,  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych

niedostosowaniem  społecznym,  zgodnie  z  ich  indywidualnymi  potrzebami

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz posiadanymi predyspozycjami.

4. Kształcenie,  wychowanie  i  opiekę  dla  dzieci  i  młodzieży  z  niepełnosprawnością,

niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych  niedostosowaniem  społecznym

organizuje  się  na  każdym  etapie  edukacyjnym,  w  integracji  z  uczniami

pełnosprawnymi.

5. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych.

6. Kształcenie  uczniów  z  niepełnosprawnością,  niedostosowanych  społecznie
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i zagrożonych niedostosowaniem społecznym odbywa się na zasadach określonych

w odrębnych przepisach.

7. Uczniom, o których mowa w ust. 3-6 szkoła zapewnia:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) środki dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny oraz warunki do nauki - odpowiednie

do indywidualnych potrzeb oraz możliwości uczniów;

3) integrację dzieci  lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w szczególności

z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi.

8. Osoby  niebędące  obywatelami  polskimi  oraz  obywatele  polscy,  którzy  pobierali

naukę  w  szkołach  funkcjonujących  w  systemach  oświatowych  innych  państw,

podlegające  obowiązkowi  szkolnemu  korzystają  z  nauki  i  opieki  na  warunkach

określonych w odrębnych przepisach.

9. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia  dydaktyczne,  do  których zalicza  się  zajęcia  edukacyjne

w zakresie kształcenia ogólnego;

2) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością;

3) pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  uczniom  w  ramach  zajęć

dydaktycznych.

10. Formami działalności dydaktyczno–wychowawczej szkoły są również takie zajęcia

edukacyjne: jak religia/etyka oraz wychowanie do życia w rodzinie, organizowane

w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

11. Zajęcia dodatkowe organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, po

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

12. W  szkole  działa  biblioteka  z  czytelnią,  świetlica  szkolna,  stołówka,  gabinet

profilaktyki zdrowia.

13. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez

uczniów  i  osoby  dorosłe.  Wyjątek  mogą  stanowić  sytuacje  takie  jak:  nagranie

potrzebne  do  audycji,  widowiska,  przedstawienia  szkolnego,  lekcji  otwartej  itp.

Zgodę na nagrywanie w tych sytuacjach wydaje dyrektor szkoły.

14. Budynek i teren szkolny objęty jest ochroną mienia w systemie monitoringu, zgodnie

z umową, w celu zapewnienia ochrony obiektu szkoły przed włamaniami.

- 7 -



Statut Szkoły Podstawowej w Korzeniowie -  Inne informacje o szkole

15. Uczniowie i rodzice mają dostęp do e-dziennika zgodnie z Regulaminem korzystania

z dziennika elektronicznego.

Rozdział  IV 
Funkcjonowanie szkoły

§ 4.
1. Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  wynikające  z  przepisów  prawa,  uwzględniające

szkolny  zestaw programów nauczania  oraz  program wychowawczo-profilaktyczny

szkoły, które są realizowane przez kompetentną kadrę pedagogiczną we współpracy

z  rodzicami.  Szkoła  podejmuje  działania  zmierzające  do  tworzenia  optymalnych

warunków  jej  funkcjonowania  w  obszarze  dydaktyki,  wychowania  i  opieki  oraz

zapewnienia każdemu uczniowi warunków do prawidłowego rozwoju.

2. Działania te obejmują:

1) efekty w zakresie kształcenia, wychowania i opieki;

2) organizację procesów edukacyjnych;

3) tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów;

4) współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5) odpowiednie zarządzanie szkołą służące jej rozwojowi.

3. Szkoła w szczególności:

1) realizuje  ramowy  plan  nauczania  oraz  programy  nauczania  uwzględniające

podstawę programową kształcenia ogólnego;

2) kształci  umiejętność  posługiwania  się  językiem  polskim,  w  tym  dba

o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów;

3) rozwija  u  uczniów  poczucie  odpowiedzialności,  miłość  do  Ojczyzny  oraz

poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego;

4) kształci i wychowuje uczniów w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu,

5) kształtuje  umiejętność  wykorzystywania  wiedzy,  zainteresowań  i  uzdolnień

w celu dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia - przygotowuje uczniów

do nauki w szkole ponadpodstawowej;

6) zapewnia  niezbędne  warunki  do  rozwoju  intelektualnego,  emocjonalnego,

duchowego i fizycznego;
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7) udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

8) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

9) propaguje zasady promocji i ochrony zdrowia;

10) wychowuje uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

11) kształtuje  poczucie  odpowiedzialności  za  wyposażenie  obiektu  i  stan

pomieszczeń szkolnych, poszanowanie własnego warsztatu pracy;

12) podejmuje działania na rzecz szkoły, środowiska, integruje nauczycieli, rodziców

oraz uczniów;

13) organizuje  zajęcia  świetlicowe,  zapewniając  opiekę dzieciom,  które  pozostają

dłużej w szkole;

14) stwarza możliwość spożywania ciepłego posiłku w stołówce szkolnej (dla części

uczniów nieodpłatnie).

4. Szkoła nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne w postaci papierowej lub

zapewnia  uczniom  dostęp  do  podręczników  lub  materiałów  w  postaci

elektronicznej;

2) przekazuje  uczniom  materiały  ćwiczeniowe  bez  obowiązku  zwrotu  lub  je

udostępnia.

5. Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do gromadzonych przez nią informacji w zakresie

nauczania,  wychowania  i  opieki,  dotyczących  ucznia,  bez  względu  na  postać

i sposób przechowywania tych informacji.

§ 5.
1. Cele i zadania szkoły realizowane są poprzez:

1) pełną  realizację  programów  nauczania  poszczególnych  zajęć  edukacyjnych,

dostosowując treści, metody i formy kształcenia do możliwości psychofizycznych

uczniów;

2) organizowanie nauki religii/etyki oraz wychowania do życia w rodzinie;

3) umożliwienie korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem

oraz  biblioteki,  stołówki  i  świetlicy,  urządzeń  sportowych  i  pracowni

przedmiotowych;

4) organizowanie  zajęć  pozalekcyjnych  adekwatnie  do  potrzeb  uczniów  oraz
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w miarę możliwości finansowych szkoły;

5) organizowanie  nauki  na  odległość  lub  nauczania  hybrydowego  w  sytuacji

kryzysowej;

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

 a) kierowanie  uczniów wymagających  szczególnego  wsparcia  w  rozwoju  lub

pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  za  zgodą  rodziców,  na  badania

specjalistyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 b) wspomaganie  rozwoju  uczniów  z  trudnościami  w  nauce  w  ramach  zajęć

dydaktycznych lub innych formach działań,

7) umożliwienie  realizacji  indywidualnego  programu  lub  toku  nauki  uczniom

o szczególnych uzdolnieniach;

8) umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację

zajęć  pozalekcyjnych,  konkursów,  zawodów  sportowych,  wycieczek,  obozów

i innych imprez szkolnych i pozaszkolnych;

9) udzielanie  uczniom  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  która  polega  na

rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych

i edukacyjnych  ucznia  oraz  rozpoznawaniu  indywidualnych  możliwości

psychofizycznych wynikających z:

 a) niepełnosprawności,

 b) niedostosowania społecznego,

 c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 d) szczególnych uzdolnień,

 e) specyficznych trudności w uczeniu się,

 f) zaburzeń komunikacji językowej,

 g) choroby przewlekłej,

 h) sytuacji kryzysowych i traumatycznych,

 i) niepowodzeń edukacyjnych,

 j) zaniedbań  środowiskowych  związanych  z  sytuacja  bytową  ucznia  i  jego

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

 k) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.
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§ 6.
2. Szkoła  organizuje  i  udziela  rodzicom  uczniów  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej  polegającej  na  wspieraniu  ich  w  rozwiązywaniu  problemów

dydaktycznych i wychowawczych oraz kształceniu ich umiejętności wychowawczych.

3. Pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  szkole  udzielają  uczniom  nauczyciele,

wychowawcy  oddziałów  lub  specjaliści  wykonujący  zadania  z  zakresu  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z:

1) rodzicami uczniów,

2) poradnią psychologiczno–pedagogiczną,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi placówkami edukacyjnymi,

5) organizacjami  społecznymi  oraz  innymi  instytucjami  działającymi  na  rzecz

rodziny, dzieci i młodzieży.

4. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżących

zajęć edukacyjnych, w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych,  zajęć  specjalistycznych,  warsztatów,  porad  i  konsultacji  oraz

rodzicom w formie zebrań ogólnych, porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

5. Udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkole następuje z inicjatywy

ucznia, jego rodziców, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy klasy, specjalisty

prowadzącego zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiskowej, poradni lekarskiej lub

pedagogiczno-psychologicznej,  pracownika  socjalnego,  asystenta  rodziny  lub

kuratora sądowego.

6. Nauczyciele,  wychowawcy  oraz  specjaliści  w  szkole  prowadzą  obserwację

pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, w tym

–  w  przypadku  uczniów  klas  I-III  –  ryzyka  wystąpienia  specyficznych  trudności

w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień.

7. Korzystanie  z  pomocy  psychologiczno–pedagogicznej  w  szkole  jest  dobrowolne

i bezpłatne.

8. Pomoc  psychologiczno–pedagogiczną  organizuje  dyrektor  szkoły,  który

w szczególności:

1) tworzy  zespół  planujący  i  koordynujący  udzielanie  tej  pomocy  dla  ucznia
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posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) ustala  uczniowi  objętemu  pomocą  psychologiczno–pedagogiczną  formy  tej

pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy

pomocy będą realizowane oraz informuje na piśmie rodziców ucznia o formach

i zakresie pomocy;

3) w  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia

specjalnego,  ustalone przez dyrektora szkoły  formy,  okres udzielania pomocy

psychologiczno–pedagogicznej  oraz  wymiar  godzin,  w  którym  poszczególne

formy pomocy będą realizowane, muszą zostać uwzględnione w indywidualnym

programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie

odrębnych przepisów;

4) w  przypadku  uczniów  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  nauczania

indywidualnego lub potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez poradnię

psychologiczno–pedagogiczną,  uwzględnia  się  zawarte  w  tych  orzeczeniach

zalecenia;

5) szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę, uczniów mających trudności

z nauką, dostosowuje poziom wymagań szkolnych do ich możliwości. Ponadto

szkoła  prowadzi  zajęcia  specjalistyczne,  m.  in.  w  formie  porad,  konsultacji,

warsztatów dla uczniów i rodziców.

§ 7.
1. Szkoła  realizuje  zadania  opiekuńcze  odpowiednio  do  wieku  uczniów  i  potrzeb

środowiskowych  oraz  obowiązujących  w  szkole  przepisów  w  zakresie

bezpieczeństwa i  higieny,  w tym w szczególności  sprawuje opiekę nad uczniami

podczas  zajęć  obowiązkowych,  nadobowiązkowych,  pozalekcyjnych,  podczas

pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

2. W  celu  zapewnienia  uczniom  bezpieczeństwa  szkoła  podejmuje  następujące

działania:

1) uczniowie  przebywający  w  szkole  pozostają  pod  nadzorem  wszystkich

pracowników  szkoły,  których  obowiązkiem  jest  natychmiastowa  reakcja  na

wszelkie  przejawy  naruszenia  bezpieczeństwa  ucznia,  zgodnie  z  przyjętymi

procedurami;
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2) wszystkie zajęcia w szkole prowadzone są przez osoby do tego upoważnione;

3) systematycznie  kontroluje  się  obecność  uczniów  na  lekcji,  reaguje  na

samowolne opuszczenie klasy lub szkoły przez ucznia;

4) w  trakcie  zajęć  obowiązuje  przestrzeganie  zasad  BHP,  określonych

w regulaminach pracowni;

5) z  zasadami  bezpieczeństwa  uczniowie  zapoznawani  są  na  początku  roku

szkolnego i dodatkowo w razie potrzeby;

6) w  trakcie  przerw  w  zajęciach  uczniów  obowiązuje  Regulamin  zachowania

uczniów podczas przerw;

7) uczestnik  zajęć  uskarżający  się  na  dolegliwości  zdrowotne  może  zostać

zwolniony do domu po uzyskaniu zgody rodzica lub prawnego opiekuna;

8) zajęcia w świetlicy prowadzone są zgodnie z Regulaminem świetlicy i zasadami

BHP;

9) nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu

ich lub przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa

uczniów;

10) nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy

zapewniającymi  bezpieczeństwo i  higienę przy wykonywaniu  czynności,  które

tego wymagają;

11) dostęp  do  Internetu  na  terenie  obiektu  szkolnego  objęty  jest  systemem

klasyfikacji treści;

12) za  funkcjonowanie  systemu  klasyfikacji  treści  odpowiedzialny  jest  opiekun

pracowni komputerowej;

13) nauczyciele  -  organizatorzy  zabawy  szkolnej  odpowiadają  za  jej  prawidłowy

przebieg i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas

jej  trwania,  do  momentu  jej  zakończenia  i  opuszczenia  szkoły  przez

uczestniczących w niej uczniów;

14) pracownicy  administracji  i  obsługi  są  zobowiązani  do  natychmiastowego

reagowania na przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenie dla ich

bezpieczeństwa  i  zdrowia  oraz  poinformowania  o  tym  fakcie  nauczyciela,

wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły;
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15) pracownicy obsługi dbają o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.

§ 8.
Podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez

szkołę obowiązują następujące zasady:

1. Na  udział  w  wycieczce,  imprezie  pozalekcyjnej,  pozaszkolnej  lub  imprezie

turystycznej każdorazowo wymagana jest zgoda rodziców ucznia.

2. Za zapewnienie przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek

i imprez odpowiada kierownik wycieczki.

3. Zasady  opieki  nad  uczniami  w  czasie  wyjść,  wycieczek,  imprez  pozaszkolnych,

imprez turystycznych oraz zasady rozliczeń kosztów określa Regulamin wycieczek

szkolnych  zgodny  z  rozporządzeniem  MEN  w  sprawie  warunków  i  sposobu

organizowania  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  krajoznawstwa

i turystyki.

§ 9.
Ustala się następujące zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

1. Nauczyciele  pełnią  dyżury  wg  harmonogramu  ustalonego  na  dany  rok  szkolny

i zgodnie z Regulaminem pełnienia dyżurów podczas przerw.

2. W  razie  nieobecności  nauczyciela  w  pracy  obowiązki  dyżurnego  sprawuje

nauczyciel, który go zastępuje.

3. Dyżury nauczycieli w czasie przerw i przed lekcjami pełnione są na korytarzach.

4. Uczniowie mogą przebywać poza budynkiem szkolnym w czasie przerw tylko za

zgodą i pod opieką nauczyciela dyżurnego.

5. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo uczniów, egzekwują przestrzeganie

Regulaminu zachowania ucznia w czasie przerw.

§ 10.
W przypadku zaistnienia wypadku ucznia ustala się następujące zasady postępowania

zawarte w Procedurze udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania

podczas wypadków osób pozostających pod opieką szkoły:

1. Nauczyciel,  będący  świadkiem  wypadku,  udziela  poszkodowanemu  pierwszej

pomocy - w razie konieczności - wzywa pogotowie ratunkowe.

2. O wypadku należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia.
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3. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub

urządzeń, miejsce to pozostawia się nienaruszone w celu dokonania oględzin.

4. Jeżeli  wypadek  zdarzył  się  w  czasie  wycieczki,  wszystkie  stosowne  decyzje

podejmuje kierownik wycieczki.

5. W ciągu 21 dni od dnia, w którym dowiedziano się o wypadku, należy sporządzić

protokół  powypadkowy  zawierający  ustalenia  dotyczące  przyczyn  oraz  skutków

wypadku.

§ 11.
1. Wszystkie  zajęcia  w szkole  prowadzone  są  pod  nadzorem osoby upoważnionej,

posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

2. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub wyposażenie tych miejsc

stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników tych zajęć, nie należy dopuścić

do rozpoczęcia zajęć.  Jeżeli  zagrożenie ujawni  się  w czasie  prowadzenia zajęć,

należy je bezzwłocznie przerwać i opuścić zagrożone miejsce.

3. Pomieszczenia,  do  których  nie  mają  wstępu  osoby  nieuprawnione,  muszą  być

odpowiednio oznaczone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

4. Pokój nauczycielski, pokój nauczyciela wychowania fizycznego oraz kuchnia muszą

być wyposażone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele

i pracownicy szkoły  powinni  być zaznajomieni  ze sposobami udzielania pierwszej

pomocy.

5. W  salach  lekcyjnych,  w  pracowniach  przedmiotowych  oraz  w sali  gimnastycznej

muszą  znajdować  się  regulaminy  korzystania  z  tych  pomieszczeń,  opracowane

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Przy urządzeniach technicznych muszą być wywieszone w widocznych miejscach

instrukcje bezpiecznej obsługi, a każdy użytkownik powinien być z nimi zapoznany

przed rozpoczęciem pracy.

7. Nauczyciele  mają  obowiązek  zapoznać  uczniów  z  zasadami  bezpieczeństwa

i higieny przy wykonywaniu czynności tego wymagających.

§ 12.
1. Zasady organizacji wolontariatu:

1) szkoła  zapewnia  możliwość  udziału  uczniów  w  działaniach  z  zakresu
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wolontariatu poprzez organizację i koordynację tego udziału;

2) udział  uczniów  w  konkretnych  działaniach  z  zakresu  wolontariatu

organizowanych i koordynowanych przez szkołę wymaga uzyskania zgody ich

rodziców;

3) szkoła  organizuje  i  realizuje  działania  w  zakresie  wolontariatu  w  formie

działalności  samorządu  uczniowskiego  oraz  szkolnego  Koła  Caritas,

prowadzonych w ramach zajęć pozalekcyjnych.

2. Szkoła realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez:

1) promowanie  idei  wolontariatu  jako  zaangażowania  do  czynnej,  dobrowolnej

i bezinteresownej pomocy innym;

2) rozwijanie  postawy  życzliwości,  zaangażowania,  otwartości  i  wrażliwości  na

potrzeby innych;

3) udzielanie pomocy koleżeńskiej;

4) uczestniczenie w życiu społecznym środowiska lokalnego;

5) zachęcanie do pracy na rzecz szkoły;

6) wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów.

§ 13.
1. Szkoła diagnozuje środowisko wychowawcze uczniów poprzez:

1) wywiady środowiskowe, ankietowanie;

2) obserwowanie  ucznia  podczas  lekcji  szkolnych,  na  przerwie  oraz  zajęć

pozalekcyjnych.

2. Cele wychowawcze szkoły i sposoby ich realizacji określa Program wychowawczo-

profilaktyczny  szkoły,  uchwalony  przez  radę  rodziców  w  porozumieniu  z  radą

pedagogiczną i zaopiniowany przez samorząd uczniowski.

3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania  profilaktyczne i  prozdrowotne,  które

określa program, o którym mowa w ust. 2. § 13.

4. W  miarę  posiadanych  środków  szkoła  organizuje  pomoc  materialną  stałą  lub

doraźną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 14.
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
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z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą klasy”.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby

wychowawca  klasy  opiekował  się  danym  oddziałem  w  ciągu  całego  etapu

edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w przypadku:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;

2) w  wyniku  decyzji  dyrektora  podyktowanej  stwierdzonymi  błędami

wychowawczymi;

3) z  przyczyn  losowych  (np.  długotrwałe  zwolnienie  lekarskie,  urlop  rodzicielski,

urlop dla poratowania zdrowia);

4) rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem;

5) na pisemny wniosek rodziców wraz z uzasadnieniem złożony dyrektorowi szkoły,

wniosek  powinien  uzyskać  akceptację  przynajmniej  2/3  rodziców  uczniów,

dyrektor szkoły po dokładnym zbadaniu sprawy podejmuje decyzję i informuje

o niej pisemnie rodziców w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 15.
Organizacja  i  formy  współdziałania  szkoły  z  rodzicami  w  zakresie  nauczania,

wychowania i profilaktyki:

1. Szkoła stwarza warunki do współpracy rodziców z nauczycielami i organami szkoły.

2. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego;

2) znajomości  przepisów  dotyczących  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania

uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu ośmioklasisty;

3) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale

klasowym i szkole;

4) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

5) aktywnego współdziałania w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci;

6) występowania z wnioskiem o przyjęcie w trakcie roku szkolnego dziecka spoza

obwodu do szkoły;

7) wnioskowania o indywidualny program lub tok nauki swojego dziecka;

8) wnioskowania  w  sprawie  swojego  dziecka  o  zorganizowanie  zajęć
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specjalistycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

9) występowanie z wnioskiem o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć

wychowania fizycznego oraz zajęć komputerowych na podstawie opinii lekarskiej

o ograniczonych możliwościach  wykonywania  przez  dziecko tych  ćwiczeń  lub

opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach;

10) występowania z wnioskiem o przyjęcie dziecka powracającego z zagranicy do

szkoły;

11) występowania o zorganizowanie i  udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-

pedagogicznej;

12) otrzymania  pisemnej  informacji  o  ustalonych  dla  dziecka  formach  i  okresie

udzielanej  pomocy  psychologiczno–pedagogicznej  oraz  o  wymiarze  godzin,

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

13) uczestnictwa  w  spotkaniach  zespołu  udzielającego  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej ich dziecku;

14) uczestniczenia  w  opracowywaniu  i  modyfikowaniu  programu  edukacyjno-

terapeutycznego oraz dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania

ucznia;

15) wnioskowania o otrzymanie kopii programu edukacyjno-terapeutycznego;

16) zgłaszania  zastrzeżeń  do  dyrektora  szkoły,  w  przypadku,  gdy:  roczna  lub

końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, roczna lub końcowa ocena

klasyfikacyjna  zachowania,  ocena  ustalona  na  podstawie  egzaminu

klasyfikacyjnego lub ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, została

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen;

17) uzyskania od nauczycieli uzasadnienia ocen otrzymanych przez dziecko;

18) wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych dziecka;

19) wystąpienia  z  wnioskiem,  po  zasięgnięciu  opinii  wychowawcy  klasy,

o powtarzanie klasy w przypadku dziecka będącego uczniem oddziału klas I-III;

20) uczestnictwa w charakterze  obserwatora  podczas  egzaminu  klasyfikacyjnego,

w którym uczestniczy ich dziecko.
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§ 16.
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania.

Współdziałanie  to  polega  na  wymianie  informacji  i  wspólnym  ustalaniu  strategii

wychowawczych i dydaktycznych.

2. Szkoła umożliwia rodzicom uczniów następujące formy kontaktów z nauczycielami:

1) kontakt bezpośredni w formach:

 a) zebrania ogólne,

 b) zebrania klasowe, które odbywają się wg ustalonego harmonogramu,

 c) rozmowy indywidualne w ramach spotkań klasowych,

 d) indywidualne konsultacje z inicjatywy rodziców lub nauczyciela,

 e) obecność rodzica w charakterze obserwatora na zajęciach szkolnych,

 f) uroczystości szkolne, klasowe, zawody, rajdy, wycieczki,

 g) rozmowy  telefoniczne,  w  czasie  niekolidującym  z  prowadzonymi  przez

nauczyciela zajęciami w godzinach pracy nauczyciela,

2) kontakt pośredni w formach:

 a) zapisów w zeszycie przedmiotowym,

 b) korespondencji listownej, pocztą e-mail, poprzez dziennik elektroniczny,

 c) informacji przekazanej przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora szkoły,

 d) stronę internetową szkoły, portale społecznościowe.

§ 17.
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka obowiązani są do:

1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

2. Zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

3. Przekazania dyrektorowi szkoły istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.

4. Zapewnienia  dziecku  warunków  umożliwiających  przygotowanie  się  do  zajęć

szkolnych.

5. Informowania w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły,

w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego za granicą lub

przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

6. Współpracy  ze  szkołą  w  zakresie  realizacji  Programu  Wychowawczo-

Profilaktycznego.
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7. Uczestnictwa  w  ogólnych  i  klasowych  zebraniach  rodziców  oraz  na  prośbę  lub

pisemne zawiadomienie wychowawcy klasy, nauczycieli, dyrektora szkoły stawienie

się do szkoły.

8. Systematycznej  kontroli  postępów  edukacyjnych  dziecka  i  wywiązywania  się

z obowiązków szkolnych.

9. Zapoznania się z dokumentami pracy szkoły.

Rozdział  V 
Organy szkoły i ich kompetencje

§ 18.
1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) samorząd uczniowski;

4) rada rodziców.

2. Każdy  z  wyżej  wymienionych  organów  działa  według  odrębnych  regulaminów,

uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem

szkoły.

3. Organem  wyższego  stopnia,  w  rozumieniu  Kodeksu  postępowania

administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach

z zakresu obowiązku szkolnego uczniów jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

4. Organem  wyższego  stopnia,  w  rozumieniu  Kodeksu  postępowania

administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach

dotyczących awansu zawodowego nauczycieli jest organ prowadzący szkołę.

§ 19.
1. Dyrektor  szkoły  kieruje  szkołą,  jest  jej  przedstawicielem  na  zewnątrz,  jest

przełożonym  służbowym  wszystkich  pracowników  szkoły,  przewodniczącym  rady

pedagogicznej.

2. Dyrektor  jest  kierownikiem  jednostki  budżetowej,  w  której  odpowiada  za  całość

gospodarki  finansowej,  w  tym  organizowanie  zapytań  ofertowych  i  zamówień

publicznych.
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3. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków

rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;

2) przygotowania i prowadzenia zebrań rady pedagogicznej, jest odpowiedzialny za

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie

z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

3) opracowania planu doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad,

4) realizowania  uchwał  rady pedagogicznej  podjętych  w ramach jej  kompetencji

stanowiących;

5) podejmowania  działań  umożliwiających  rozwiązywanie  sytuacji  konfliktowych

wewnątrz szkoły;

6) dbania  o  autorytet  rady pedagogicznej,  ochrony praw i  godności  nauczycieli,

oddziaływania  na  postawę  nauczycieli,  pobudzania  ich  do  twórczej  pracy,

innowacji i podnoszenia kwalifikacji;

7) zapoznawania  rady  pedagogicznej  z  obowiązującymi  przepisami  prawa

oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

4. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych

w szkole;

3) sprawowanie  opieki  nad  uczniami  oraz  stwarzanie  warunków  harmonijnego

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły,  ponoszenie

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

5) wykonywanie  zadań  związanych  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

6) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII;

7) występowanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie

ucznia do innej szkoły;

8) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej  niż dwa razy w ciągu roku,

ogólnych  wniosków wynikających  z  nadzoru  pedagogicznego  oraz  informacje
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o działalności szkoły;

9) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza

szkołą oraz określenie warunków jego spełniania;

10) kontrolowanie  spełniania  obowiązku  szkolnego  przez  dzieci  mieszkające

w obwodzie szkoły podstawowej;

11) dopuszczanie  do  użytku  w  szkole  zaproponowanych  przez  nauczycieli

programów  nauczania,  podręczników,  materiałów  edukacyjnych  oraz

ćwiczeniowych;

12) podawanie  do  publicznej  wiadomości  zestawu  podręczników,  które  będą

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

13) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;

14) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego

nauczania, takiego nauczania;

15) wyznaczenie  terminów  egzaminów  poprawkowych  do  dnia  zakończenia

rocznych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  i  podanie  ich  do  wiadomości

uczniom i ich rodzicom;

16) powołanie  komisji  do  przeprowadzania  egzaminów  poprawkowych,

klasyfikacyjnych  i  sprawdzających  na  zasadach  określonych  w  niniejszym

statucie;

17) przydzielenie zajęć dla uczniów, u których stwierdzono indywidualne potrzeby

edukacyjne, zajęcia te prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu

pedagogiki specjalnej;

18) współdziałanie  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli

w sprawie organizacji praktyk studenckich;

19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

20) organizowanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  uczniom,  rodzicom

uczniów i nauczycielom;

21) ustalanie  na  podstawie  ramowego  planu  nauczania  dla  poszczególnych  klas

i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć;

22) realizacja  zaleceń  wynikających  z  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia

specjalnego ucznia;
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23) zatwierdzenie  w  terminie  do  30  września  każdego  roku  szkolnego,  po

zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej, programu wewnątrzszkolnego systemu

doradztwa zawodowego;

24) wstrzymanie  wykonania  uchwał  rady  pedagogicznej  niezgodnych  z  prawem

i zawiadomienie  o  tym  organ  prowadzący  i  organ  sprawujący  nadzór

pedagogiczny;

25) powołanie spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespołów

przedmiotowych i problemowo-zadaniowych;

26) zarządzanie  majątkiem  szkoły,  dbanie  o  jego  prawidłowe  zabezpieczenie,

organizowanie okresowej inwentaryzacji majątku;

27) dokonywanie  co  najmniej  raz  w  ciągu  roku  przeglądu  stanu  technicznego

budynku  i  stanu  technicznego  urządzeń,  ustalanie  planów  prac  remontowo-

inwestycyjnych z przedstawicielami organu prowadzącego.

5. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks

Pracy należy w szczególności:

1) kierowanie  zakładem  pracy  i  zatrudnionymi  w  szkole  nauczycielami

i pracownikami niebędących nauczycielami;

2) decydowanie  w  sprawach  zatrudniania  i  zwalniania  nauczycieli  oraz  innych

pracowników szkoły;

3) decydowanie  w  sprawach  przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar

porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

5) dokonywanie  oceny  pracy  nauczycieli  oraz  pozostałych  pracowników  szkoły

mających status pracowników samorządowych;

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

7) zapewnienie  pomocy  nauczycielom w realizacji  ich  zadań  oraz  doskonaleniu

zawodowym;

8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

9) zapewnienie  bezpieczeństwa  uczniom  i  nauczycielom  w  czasie  zajęć
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organizowanych przez szkołę;

10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;

11) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto

postępowanie  karne  lub  złożono  wniosek  o  wszczęcie  postępowania

dyscyplinarnego;

12) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie

karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy

naruszenia praw i dobra dziecka;

13) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym

ustawą o związkach zawodowych;

14) rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami szkoły.

§ 20.
1. Dyrektor szkoły organizuje jej działalność, a w szczególności:

1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach umowy o pracę;

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4) zapewnia  odpowiednie  warunki  do  jak  najpełniejszej  realizacji  zadań  szkoły,

a w szczególności  należytego  stanu  higieniczno–sanitarnego,  bezpiecznych

warunków pobytu uczniów w budynku i na boisku szkolnym;

5) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz

dbałości o estetykę i czystość;

7) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły

zgodnie z przepisami.

§ 21.
Dyrektor szkoły prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje  i  rozwiązuje  stosunek  pracy  z  nauczycielami  i  innymi  pracownikami

szkoły;

2) przyznaje  nagrody  dyrektora  oraz  wymierza  kary  porządkowe  nauczycielom

i pracownikom administracji i obsługi szkoły;

3) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
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i pracowników;

4) udziela urlopów pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) prowadzi akta osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

6) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

7) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

8) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi

przez organ prowadzący;

9) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

10) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

11) współdziała  ze  związkami  zawodowymi  w  zakresie  uprawnień  związków  do

opiniowania i zatwierdzania;

12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 22.
1. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami:

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim;

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów postanowień statutu;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki

medycznej w szkole.

2. Dyrektor  szkoły  prowadzi  zajęcia  dydaktyczne,  wychowawcze  lub  opiekuńcze

w wymiarze ustalonym dla niego przez organ prowadzący.

3. Dyrektor  szkoły  współpracuje  z  organem  prowadzącym  i  sprawującym  nadzór

pedagogiczny  w  zakresie  określonym  ustawą  o  systemie  oświaty  i  innymi

przepisami.

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,

radą rodziców i samorządem uczniowskim.

5. Dyrektor  wydaje  zarządzenia  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  właściwą

organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

6. Zarządzenia  dyrektora  podlegają  ogłoszeniu  w  Księdze  Zarządzeń  Szkoły

Podstawowej w Korzeniowie.

7. W  przypadku  nieobecności  dyrektora  w  pracy,  jego  obowiązki  i  uprawnienia
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przejmuje społeczny zastępca.

§ 23.
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. W zebraniach rady pedagogicznej  mogą brać udział  z  głosem doradczym osoby

zapraszane  przez  jej  przewodniczącego,  za  zgodą  lub  na  wniosek  rady

pedagogicznej,  w  tym przedstawiciele  stowarzyszeń  i  innych  organizacji,  których

celem statutowym jest działalność opiekuńczo–wychowawcza.

§ 24.
Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej:

1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły.

2. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów:

1) zgoda na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności

na zajęciach;

2) promowanie  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem,

że te zajęcia są realizowane;

3) możliwość  postanowienia  w  wyjątkowych  przypadkach,  uzasadnionych

poziomem  rozwoju  i  osiągnięć  ucznia  w  danym  roku  szkolnym  lub  stanem

zdrowia ucznia, o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej,

na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii  rodziców ucznia lub na

wniosek  rodziców/opiekunów  prawnych  ucznia  po  zasięgnięciu  opinii

wychowawcy oddziału;

4) możliwość  postanowienia  na  wniosek  rodziców ucznia  i  po  uzyskaniu  zgody

wychowawcy klasy albo na wniosek wychowawcy klasy i  po uzyskaniu zgody

rodziców ucznia o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy

programowo wyższej  również  w ciągu roku szkolnego,  jeżeli  poziom rozwoju

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas;

5) postanowienie  o  promowaniu  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia

posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  ze
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względu  na  niepełnosprawność  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  lub

znacznym,  uwzględniając  ustalenia  zawarte  w  indywidualnym  programie

edukacyjno-terapeutycznym,  o  którym  mowa  w  art.  127  ust.  3  Prawa

oświatowego;

6) postanowienie  o  ukończeniu  szkoły  przez  ucznia  posiadającego  orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uwzględniając ustalenia

zawarte  w  indywidualnym  programie  edukacyjno-terapeutycznym,  o  którym

mowa w art. 127 ust. 3 Prawa oświatowego.

3. Podejmowanie  uchwał  w  sprawie  eksperymentów  pedagogicznych,  po

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców.

4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5. Ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego  w  celu

doskonalenia pracy szkoły.

6. Ustalanie regulaminu swojej działalności.

7. Przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian albo uchwalanie statutu lub

jego zmian.

8. Zatwierdzanie  kandydatury  ucznia  do wniosku o  przyznanie  stypendium Prezesa

Rady Ministrów.

9. Przedstawienie  kuratorowi  oświaty  wniosku  o  przyznanie  uczniowi  stypendium

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

10. Uchwalanie programu wychowawczego-profilaktycznego.

11. Zgoda na utworzenie oddziału międzynarodowego.

12. Cofnięcie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego.

13. Decyzja  o  przedłużeniu  okresu  nauki  uczniowi  posiadającemu  orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność po

uzyskaniu  opinii  zespołu,  z  której  wynika  potrzeba przedłużenia  uczniowi  okresu

nauki,  w  szczególności  z  powodu znacznych  trudności  w opanowaniu  wymagań

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego po zasięgnięciu opinii

rodziców.
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§ 25.
Uprawnienia rady pedagogicznej:

1. Delegowanie  dwóch  przedstawicieli  rady  pedagogicznej  do  komisji  konkursowej

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

2. Wyrażanie  zgody,  wnioskowanie  za  zgodą  lub  na  wniosek  rady  pedagogicznej,

o udział w zebraniu rady przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i  wzbogacanie

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Ustalanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne lub ustalanie

materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym

roku szkolnym, a także możliwość podjęcia decyzji o prowadzeniu obowiązkowych

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego o najmniejszej  liczbie godzin

nauczania  bez  podręczników,  materiałów  edukacyjnych  lub  materiałów

ćwiczeniowych.

4. Możliwość  wystąpienia  z  wnioskiem  o  odwołanie  nauczyciela  ze  stanowiska

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

5. Wnioskowanie  o  wprowadzenie  obowiązku  noszenia  przez  uczniów  jednolitego

stroju na terenie szkoły.

6. Wnioskowanie o zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na

terenie szkoły.

7. Uzgodnienie  czasu  pracy  oddziału  przedszkolnego  ustalonego  przez  organ

prowadzący na wniosek dyrektora.

8. Wnioskowanie o nadanie imienia szkole.

§ 26.
Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej:

1. Opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela

lub  zespół  nauczycieli  programu  wychowania  przedszkolnego  lub  programu

nauczania.

2. Opiniowanie programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, przed

zatwierdzeniem przez dyrektora szkoły.
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3. Opiniowanie  autorskiego  programu  nauczania  z  zajęć  edukacyjnych  z  zakresu

kształcenia ogólnego opracowanego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli przed

dopuszczeniem do użytku w szkole przez dyrektora.

4. Opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących

w danej klasie przez co najmniej trzy lata szkolne.

5. Opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych klasach

w danym roku szkolnym.

6. Opiniowanie  powierzenia  stanowiska  dyrektora  szkoły,  gdy  konkurs  nie  wyłonił

kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił.

7. Ponadto rada pedagogiczna opiniuje:

1) wnioski  dyrektora  w  sprawach  odznaczeń,  nagród  i  innych  wyróżnień  dla

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

2) wnioski  dyrektora  o  przyznanie  nauczycielom nagród  ministra  właściwego do

spraw  oświaty  i  wychowania  lub  kuratora  oświaty  (z  wyłączeniem  wniosku

o nagrodę dla dyrektora);

3) organizację  pracy  szkoły  lub  placówki,  w  tym  tygodniowy  rozkład  zajęć

edukacyjnych;

4) projekt planu finansowego szkoły;

5) wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

6) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

7) program wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

8) organizację dodatkowych zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język

obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

9) organizację  dodatkowych  zajęć,  dla  których  nie  została  ustalona  podstawa

programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony;

10) wniosek  nauczyciela,  specjalisty,  rodziców,  przedstawiony  przez  dyrektora

szkoły, w sprawie wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dla

ucznia nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III i nie później niż do ukończenia

szkoły podstawowej);
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11) wniosek  nauczyciela,  specjalisty  wykonującego  w  szkole  zadania  z  zakresu

pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  rodziców  lub  pełnoletniego  ucznia

przedstawionego  przez  dyrektora  szkoły  o  wydanie  opinii  o  specyficznych

trudnościach w uczeniu się (dla ucznia nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III

i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej).

8. Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9. Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych

niż  określonych  w  §  5  ust.  1  rozporządzenia  MEN  w  sprawie  organizacji  roku

szkolnego.

10. Propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.

11. Opinia w sprawie zezwolenia na indywidualny program nauki.

12. Opinia w sprawie zezwolenia na indywidualny tok nauki.

13. Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

14. Zgłaszanie  kandydatów  na  członków  komisji  dyscyplinarnych  dla  nauczycieli

pierwszej instancji.

15. Zgłaszanie  kandydatów  na  członków  odwoławczej  komisji  dyscyplinarnych  dla

nauczycieli.

§ 27.
1. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,

po zakończeniu pierwszego semestru, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę

potrzeb.  Zebrania  mogą  być  organizowane  na  wniosek  organu  prowadzącego,

organu nadzorującego, rady rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

2. Rada  pedagogiczna  podejmuje  swoje  decyzje  w  formie  uchwał.  Uchwały  są

podejmowane  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  jej

członków.

3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, zgodnie

z trybem określonym w ustawie.

4. Zebrania  rady  pedagogicznej  są  protokołowane.  Nauczyciele  są  zobowiązani  do

nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej,  które mogą

naruszać  dobro  osobiste  uczniów lub  ich  rodziców,  a  także  nauczycieli  i  innych

pracowników szkoły.
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5. Protokoły zebrań rady pedagogicznej sporządzane są w formie papierowej. Sposób

dokumentowania działalności określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 28.
1. Samorząd uczniowski  tworzą wszyscy uczniowie. Organem samorządu jest Rada

Samorządu Uczniowskiego.

2. Samorząd pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który określa

w szczególności  wewnętrzną  strukturę  organów samorządu,  szczegółowe zasady

wybierania  przedstawicieli  uczniów  do  organów  samorządu,  tryb  podejmowania

uchwał.

3. Zebrania samorządu uczniowskiego są protokołowane.

4. Zadania samorządu uczniowskiego:

1) pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

2) współdziałanie  z  dyrektorem  szkoły  w  zapewnieniu  uczniom  należytych

warunków do nauki;

3) współdziałanie  w  rozwijaniu,  zainteresowań  naukowych,  kulturalnych,

turystyczno–  krajoznawczych,  organizowaniu  imprez  szkolnych,  wypoczynku

i rozrywki;

4) dbanie  o  sprzęt  i  urządzenia  szkolne,  włączanie  uczniów  do  wykonywania

niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;

5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole,

w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;

6) wnioskowanie o przyznanie uczniom wyróżnień, nagród i kar;

7) podejmowanie działań z zakresu wolontariatu;

8) rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.

5. Samorząd uczniowski ma prawo do wyboru nauczyciela opiekuna.

6. Działalność samorządu uczniowskiego musi  być zgodna ze statutem szkoły oraz

regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w szkole.

§ 29.
Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy:

1. Przeprowadzenie wyborów do rady samorządu uczniowskiego.

2. Uchwalanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
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3. Przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie

uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.

4. Wnioskowanie o nadanie imienia szkole.

5. Opiniowanie  ustalenia  dodatkowych  dni  wolnych  od  zajęć  dydaktyczno-

wychowawczych.

6. Opiniowanie  ustalenia  dodatkowych  dni  wolnych  od  zajęć  dydaktyczno-

wychowawczych,  innych  niż  określonych  w  §  5  ust.  1  rozporządzenia  MEN

w sprawie organizacji roku szkolnego.

7. Samorząd uczniowski  może  przedstawiać  radzie  pedagogicznej  oraz  dyrektorowi

szkoły  wnioski  i  opinie  we  wszystkich  sprawach  szkoły,  a  w  szczególności

w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

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

i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do opiniowania programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły;

3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

4) prawo do  organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiające  zachowanie  właściwych

proporcji  między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i  zaspokajania

własnych zainteresowań;

5) prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i  możliwościami organizacyjnymi,

w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo  do  wnioskowania  o  wprowadzenie  lub  zniesienie  obowiązku  noszenia

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

7) opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

8) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju.

9) prawo - w porozumieniu z dyrektorem szkoły i  opiekunem samorządu -  do

podejmowania działań z zakresu wolontariatu.

§ 30.
1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkoły.

2. Rada  rodziców  jest  kolegialnym  organem  szkoły,  w  jej  skład  wchodzi  jeden
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przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.

3. Wybory  reprezentantów  rodziców  każdego  oddziału,  przeprowadza  się  na

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, w głosowaniu tajnym.

4. Rada  rodziców  uchwala  regulamin  swojej  działalności,  w  którym  określa

szczegółowo:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców;

2) szczegółowy tryb wyborów do rady rodziców;

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

5. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego

statutu.

6. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie  w  porozumieniu  z  radą  pedagogiczną  programu  wychowawczo-

profilaktycznego;

2) opiniowanie programu i  harmonogramu poprawy efektywności  kształcenia  lub

wychowania szkoły;

3) opiniowanie  projektu  planu  finansowego  szkoły  składanego  przez  dyrektora

szkoły;

4) typowanie  dwóch  przedstawicieli  do  komisji  konkursowej  na  stanowisko

dyrektora;

5) wnioskowanie do dyrektora szkoły o zajęcia dodatkowe;

6) wyrażanie opinii o pracy nauczycieli;

7)  wnioskowanie  o  wprowadzenie  lub  zniesienie  obowiązku  noszenia  przez

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

8) opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

9) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju.

7. W celu wspierania działalności  statutowej  szkoły,  rada rodziców może gromadzić

fundusze  z  dobrowolnych  składek  rodziców  oraz  innych  źródeł.  Zasady

wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

8. Rada  rodziców  prowadzi  dokumentację  finansową  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami prawa.
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9. Opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego.

10. Opiniowanie  podjęcia  działalności  w  szkole  stowarzyszeń  lub  innych  organizacji,

z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 Prawa oświatowego.

11. Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu

nauczania.

12. Opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego nowożytnego innego

niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

13. Opiniowanie  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  dla  których  nie  została  ustalona

podstawa  programowa,  lecz  program  nauczania  tych  zajęć  został  włączony  do

szkolnego zestawu programów nauczania.

14. Wnioskowanie o nadanie imienia szkole.

15. Zaopiniowanie  ustalenia  dodatkowych  dni  wolnych  od  zajęć  dydaktyczno-

wychowawczych.

16. Zaopiniowanie  ustalenia  dodatkowych  dni  wolnych  od  zajęć  dydaktyczno-

wychowawczych,  innych  niż  określonych  w  §  5  ust.  1  rozporządzenia  MEN

w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 31.
1. Szczegółowe  zasady  współpracy  pomiędzy  organami  szkoły  określają  ich

regulaminy spójne z kompetencjami zawartymi w niniejszym statucie.

2. Wszystkie  organy  szkoły  współpracują  w  duchu  porozumienia  i  wzajemnego

szacunku,  umożliwiając  swobodne działanie  i  podejmowanie  decyzji  przez każdy

organ w granicach swoich  kompetencji.  Współpracują  ze  sobą  mają  na uwadze

wszechstronny  rozwój  uczniów,  ich  dobro  i  bezpieczeństwo,  kształtują  właściwy

wizerunek szkoły, dbają o podnoszenie jakości jej pracy.

3. Organy szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji

statutowych celów i zadań szkoły.

4. Współdziałanie organów szkoły obywa się według następujących zasad:

1) pozytywnej motywacji;

2) partnerstwa;

3) sprawnego przepływu informacji;

4) aktywnej i systematycznej współpracy;
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5) rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

5. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor szkoły.

6. Współdziałanie organów szkoły obejmuje w szczególności:

1) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;

2) organizację zebrań przedstawicieli organów szkoły;

3) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw

szkoły;

4) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;

5) bieżącą  wymianę  informacji  pomiędzy  organami  szkoły  o  planowanych

i odejmowanych działaniach lub podjętych decyzjach.

7. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny

być uchwalone do końca września.

8. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się

do realizacji  konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej

sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

9. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów

w celu  wymiany  poglądów  i  informacji.  Bieżącą  wymianę  informacji

o podejmowanych  i  planowanych  działaniach  lub  decyzjach  poszczególnych

organów szkoły organizuje dyrektor szkoły.

10. Uchwały  organów  szkoły  prawomocnie  podjęte  w  ramach  ich  kompetencji

stanowiących,  oprócz  uchwał  personalnych,  podaje  się  do  ogólnej  wiadomości

w formie  pisemnych  tekstów  uchwał  umieszczanych  na  tablicy  ogłoszeń  lub  na

stronie internetowej szkoły.

11. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez

swoją reprezentację,  tj.  radę rodziców i  samorząd uczniowski w formie pisemnej,

a radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.

12. Wnioski  i  opinie  rozpatrywane  są  zgodnie  z  procedurą  rozpatrywania  skarg

i wniosków.

13. Dyrektor  szkoły  wnoszone  sprawy  sporne  pomiędzy  organami  rozstrzyga

z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego:

1) wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły zgodnie z posiadanymi
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kompetencjami;

2) jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub

narusza interesy szkoły i  nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej

wykonanie lub informuje o niezgodności z przepisami prawa;

3) o  tym  fakcie  informuje  właściwy  organ  szkoły  i  uzgadnia  z  nim  sposób

postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu;

4) w  wypadku  braku  uzgodnienia,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  dyrektor  szkoły

przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub

sprawującemu nadzór pedagogiczny).

Rozdział  VI 
Organizacja pracy szkoły

§ 32.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planu

nauczania oraz planu finansowego szkoły.

2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący, po uprzednim wyrażeniu

opinii  przez  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny  nad  szkołą  oraz  związki

zawodowe.

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników,

ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych

przez organ prowadzący szkołę.

4. Dyrektor szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapoznaje

radę  pedagogiczną  ze  szczegółowym  kalendarzem  organizacji  roku  szkolnego.

Może  także  ustalić  w  danym  roku  szkolnym  dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć

dydaktyczno-wychowawczych  w  wymiarze  do  8  dni,  przy  akceptacji  rady

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

5. W  dodatkowych  dniach  wolnych  od  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  szkoła

może organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, przy czym informuje rodziców

o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.
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§ 33.
1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych,  przerw  świątecznych  oraz  ferii  zimowych  i  letnich  określają

odrębne przepisy.

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy

w jednorocznym  kursie  nauki  danego  roku  szkolnego  uczą  się  wszystkich

przedmiotów określonych planem nauczania.

3. Dyrektor  w  terminie  do  30  września  publikuje  na  stronie  internetowej  szkoły

Kalendarz Organizacji Roku Szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od

zajęć dydaktycznych.

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie

klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

5. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 7.45.

6. Podczas  przerw  oraz  15  minut  przez  rozpoczęciem  zajęć  lekcyjnych  dyżur  na

korytarzach pełnią nauczyciele według ustalonego planu dyżurów.

7. Za bezpieczeństwo dzieci w szatniach sportowych, przed i po lekcjach wychowania

fizycznego, odpowiada nauczyciel tego przedmiotu.

8. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice.

9. Od  momentu  wejścia  ucznia  do  szkoły  do  chwili  jej  opuszczenia  za  jego

bezpieczeństwo odpowiada szkoła.

10. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć edukacyjno-wychowawczych odpowiada

nauczyciel prowadzący zajęcia.

11. Zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  odbywają  się  w  oddziałach,  grupach

międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie.

12. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca.

§ 34.
Do  realizacji  celów  statutowych  szkoła  posiada  odpowiednie  pomieszczenia:  sale

lekcyjne, sale oddziału przedszkolnego wraz z zapleczem, halę sportową z magazynem

sportowym, szatnie sportowe, szatnie uczniowskie, świetlicę szkolną, bibliotekę szkolną,

pracownię  komputerową,  salę  multimedialną,  stołówkę  z  zapleczem  kuchennym,

sekretariat,  gabinet  dyrektora,  pokój  nauczycielski,  gabinet  profilaktyki  zdrowia,
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pomieszczenia gospodarcze.

§ 35.
1. Dyrektor  na  dany  rok  szkolny  opracowuje  organizację  roku  szkolnego

z uwzględnieniem danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji

organu prowadzącego.

2. Organizacja roku szkolnego zawiera:

1) przydział  uczniów  do  danych  oddziałów,  grup  i  zespołów,  dla  których

zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze;

2) przydział wychowawców do oddziałów; 

3) przydział  nauczycieli  odpowiedzialnych  za  realizację  zajęć  edukacyjno-

wychowawczych;

4) czas pracy biblioteki i świetlicy szkolnej;

5) organizację stołówki szkolnej;

6) organizację pracy pracowników obsługi i administracji;

7) czas trwania przerw międzylekcyjnych;

8) organizacje dyżurów nauczycielskich;

9) organizację nauczania dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego;

10) organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów;

12) przydział zadań dodatkowych dla nauczycieli.

§ 36.
1. Organizację  roku  szkolnego  na  dany  rok  szkolny  rada  pedagogiczna  opiniuje

w terminie do 31 sierpnia.

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły

dyrektor  szkoły,  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i  higieny pracy,  ustala

tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

3. W klasach I-III zajęcia realizowane są w formie zajęć zintegrowanych w jednej sali

szkolnej  z  przestrzenią  umożliwiającą  swobodny  ruch  i  pracę  w  różnorodnych

grupach.

4. W  klasach  IV–VIII  szkoły  podstawowej  podział  na  oddziały  jest  obowiązkowy
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zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

5. W  klasach  I-VIII  pomiędzy  zajęciami  dydaktyczno-wychowawczymi  uczniowie

korzystają z przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego.

6. W przypadku oddziałów liczących mało uczniów dopuszcza się możliwość łączenia

oddziałów  na  niektórych  zajęciach,  można  ich  dokonywać  za  zgodą  organu

prowadzącego szkołę.

§ 37.
1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Czas  trwania  poszczególnych  zajęć  edukacyjnych  na  pierwszym  etapie

edukacyjnym  ustala  nauczyciel  prowadzący  te  zajęcia,  zachowując  ogólny

tygodniowy czas zajęć.

3. Podziału  godzin  przeznaczonych  na  zajęcia  edukacji  wczesnoszkolnej  dokonuje

nauczyciel  prowadzący zajęcia,  z tym, że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia

edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

4. Tygodniowy  rozkład  zajęć  na  pierwszym  etapie  edukacyjnym  określa  ogólny

przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

5. Szkoła używa dziennika elektronicznego w celu dokumentowania zajęć lekcyjnych

i osiągnięć  uczniów.  Zasady  korzystania  z  dziennika  elektronicznego  określa

Regulamin dziennika elektronicznego.

6. Rodzice  uczniów  klas  I–VIII  korzystają  z  dziennika  elektronicznego,  gdzie

dokumentowane są osiągnięcia ucznia i zapisywane informacje dla rodziców.

§ 38.
1. Szkoła organizuje nauczanie zdalne i/lub hybrydowe w sytuacji kryzysowej. Zasady

organizacji  tego  typu  zajęć  dydaktycznych  i  wychowawczych  określa  Regulamin

zdalnego nauczania.

2. Zajęcia w szkole są zawieszane w razie wystąpienia:

1) zagrożenia  bezpieczeństwa  uczniów  w  związku  z  organizacją  i  przebiegiem

imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;

2) temperatury  zewnętrznej  lub  w  pomieszczeniach,  w  których  są  prowadzone
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zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów;

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu

uczniów.

3. Dyrektor  szkoły  może  zawiesić  zajęcia  na  określony  czas,  jeżeli  ze  względu  na

aktualną sytuację może być zagrożone zdrowie uczniów. Zawieszenie zajęć może

dotyczyć oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich

lub poszczególnych zajęć.

4. Zawieszenie  zajęć  jest  możliwe  za  zgodą  organu  prowadzącego  i  po  uzyskaniu

pozytywnej  opinii  właściwego  państwowego  powiatowego  inspektora  sanitarnego

w przypadku zagrożenia epidemiologicznego.

5. Zgoda  organu  prowadzącego  i/lub  opinia  Sanepidu  mogą  być  wydane  ustnie,

telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych

środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona

w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

6. O  zawieszeniu  zajęć  dyrektor  zobowiązany  jest  zawiadomić  organ  sprawujący

nadzór pedagogiczny.

7. Obowiązek przejścia na nauczanie zdalne występuje w sytuacji,  gdy zawieszenie

zajęć zostało wprowadzone na okres dłuższy niż 2 dni. Wprowadzenie nauczania

zdalnego powinno wtedy nastąpić nie później niż w trzecim dniu zawieszenia.

8. Odstąpienie  od  nauki  zdalnej  mimo  ustawowego  obowiązku  jej  realizacji  będzie

możliwe:

1) za zgodą organu prowadzącego;

2) po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

9. W szkole zajęcia zdalne są realizowane:

1) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę

informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem (Office 365);

2) poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela

potwierdzających  zapoznanie  się  ze  wskazanym  materiałem  lub  wykonanie

określonych działań;

3) w inny sposób umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.
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10. Zasady  organizacji  tego  typu  zajęć  dydaktycznych  i  wychowawczych  określa

Regulamin zdalnego nauczania.

§ 39.
1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe,

stosownie do posiadanych środków finansowych.

2. Zajęcia  dodatkowe  prowadzone  są  w  grupach  międzyklasowych

i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Zajęcia  pozalekcyjne  organizowane  są  zgodnie  z  potrzebami  uczniów  w  celu

rozwijania  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów,  kształtowania  ich  aktywności

i kreatywności.

4. Diagnozę  potrzeb  uczniów  w  zakresie  organizacji  zajęć  pozalekcyjnych

przeprowadza się w formie obserwacji, rozmów, diagnoz wstępnych.

5. Szkoła  uczestniczy  również  w  realizacji  wybranych  projektów  i  programów

związanych z wykonywaniem zadań statutowych szkoły.

6. Zgodę na udział dziecka w realizowanych projektach i programach muszą wyrazić

na piśmie rodzice.

7. Zgoda przechowywana jest w dokumentacji szkoły do czasu zakończenia projektu.

§ 40.
1. Szkoła prowadzi stronę internetową szkoły.

2. Za bieżące aktualizowanie strony internetowej odpowiada administrator strony.

§ 41.
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą klasy.

2. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy lub jego aneksu w oparciu

o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i zapoznanie z nim uczniów;

2) zapoznawanie  rodziców  uczniów  z  programem wychowawczo-profilaktycznym

szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania;

3) diagnozę  potrzeb  uczniów  w  zakresie  opieki,  wychowania  i  profilaktyki

dokonywaną  na  początku  każdego  roku  szkolnego  oraz  w  trakcie  roku

szkolnego,
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4) kształtowanie osobowości ucznia;

5) systematyczną  współpracę  z  rodzicami,  nauczycielami,  pielęgniarką

środowiskową;

6) udzielanie  uczniom  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  materialnej

i socjalnej;

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo;

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie

z jego możliwościami i zainteresowaniami;

9) dbanie  o  regularne  uczęszczanie  uczniów  na  zajęcia  edukacyjne,  badanie

przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego;

10) troskę  o  rozwijanie  zainteresowań  ucznia  poprzez  zachęcanie  do  udziału

w różnych  formach  zajęć  pozalekcyjnych,  konkursach,  pracy  w organizacjach

szkolnych;

11) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami;

12) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę,

czystość na terenie klasy, szkoły, miejscowości;

13) wywieranie  wpływu  na  właściwe  zachowanie  uczniów  w  szkole  i  poza  nią,

badanie  przyczyn  niewłaściwego  zachowania  się  uczniów  –  podejmowanie

środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami

i rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia;

14) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych

działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;

15) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz

przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią;

16) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących,

śródrocznych i  rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach

zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach

szkolnych, problemach wychowawczych;

17) rzetelne,  systematyczne  i  terminowe  prowadzenie  dokumentacji  określonej

zarządzeniami dyrektora szkoły;

18) opracowanie  i  wdrażanie  oraz  przeprowadzanie  ewaluacji  –  we  współpracy
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z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału,

harmonogramu imprez klasowych i szkolnych;

19) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.

3. Wychowawca  ma  prawo  do  uzyskania  wsparcia,  pomocy  merytorycznej,

metodycznej  i  psychologiczno-pedagogicznej  w  podejmowanych  działaniach

edukacyjnych od dyrektora szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów

wychowawczych i instytucji wspomagających szkołę.

4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby

nauczyciel  wychowawca  opiekował  się  danym  oddziałem  w  ciągu  całego  etapu

edukacyjnego.

5. Zmiana  wychowawcy  klasy  może  nastąpić  w  wyniku  decyzji  dyrektora  szkoły

w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;

2) w  wyniku  decyzji  dyrektora  podyktowanej  stwierdzonymi  błędami

wychowawczymi;

3) z  przyczyn  losowych  (np.  długotrwałe  zwolnienie  lekarskie,  urlop  rodzicielski,

urlop dla poratowania zdrowia);

4) rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem;

5) na pisemny wniosek rodziców wraz z uzasadnieniem złożony dyrektorowi szkoły,

wniosek  powinien  uzyskać  akceptację  przynajmniej  2/3  rodziców  uczniów,

dyrektor szkoły po dokładnym zbadaniu sprawy podejmuje decyzję i informuje

o niej pisemnie rodziców w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

6. Dyrektor  podejmuje  decyzję  w  ciągu  3  dni  od  złożenia  wniosku  w  tej  sprawie.

Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

7. Sprawy  sporne  dotyczące  uczniów  w  klasie  rozstrzyga  wychowawca  klasy

z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.

8. Sprawy  nierozstrzygnięte  przez  wychowawcę  klasy  kierowane  są  do  dyrektora

szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

§ 42.
1. Religia  jako  szkolny  przedmiot  nieobowiązkowy  jest  prowadzona  dla  uczniów,
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których rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii, może uczestniczyć w zajęciach z etyki.

4. Uczniowie niekorzystający z lekcji  religii  ani etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi.

5. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład rady pedagogicznej.

6. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów,

ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.

7. Ocena z religii/etyki  umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do

średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

8. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mogą uzyskać trzy kolejne dni zwolnienia

z zajęć  szkolnych  w  celu  odbycia  rekolekcji  wielkopostnych  w  wyznaczonym

terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele delegowani przez

dyrektora.

§ 43.
1. Dla  wszystkich  uczniów  klas  IV-VIII  organizowane  są  zajęcia  edukacyjne

„Wychowanie do życia w rodzinie”.

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

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Uczniowie,  których  rodzice  nie  wyrazili  zgody  na  uczestniczenie  ich  dzieci

w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę.

5. Zajęcia  nie  podlegają  ocenie  i  nie  mają  wpływu  na  promocję  ucznia  do  klasy

programowo wyższej ani na ukończenie przez niego szkoły.

6. Zasady  organizacji  zajęć  „Wychowanie  do  życia  w  rodzinie”  określają  odrębne

przepisy.

§ 44.
1. Szkoła  prowadzi  bibliotekę  szkolną  i  zapewnia  uczniom  możliwość  korzystania

z jej zasobów.

2. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
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1) gromadzenia  i  udostępniania  podręczników,  materiałów  edukacyjnych

i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjno-

komunikacyjną;

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania  różnorodnych  działań  rozwijających  wrażliwość  kulturową

i społeczną  uczniów:  konkursów,  lekcji  bibliotecznych,  spotkań  z  autorami

książek, wystaw i in;

5) przeprowadzania  inwentaryzacji  księgozbioru  biblioteki  szkolnej  zgodnie

z odrębnymi przepisami.

3. Biblioteka szkolna jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji.

4. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły w organizacji pracy szkoły na dany rok

szkolny.

5. Z  biblioteki  mogą  korzystać:  uczniowie,  nauczyciele  i  pracownicy  szkoły  oraz

rodzice/opiekunowie prawni uczniów uczęszczających do szkoły.

6. Zbiorami biblioteki  są dokumenty piśmiennicze (książki,  czasopisma) i dokumenty

niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).

7. Do zbiorów bibliotecznych należą:

1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej;

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe;

5) czasopisma dla dzieci i młodzieży;

6) czasopisma pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;

7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne;

8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli;

9) zbiory multimedialne;

10) materiały i publikacje regionalne odpowiednie dla siedziby szkoły.

8. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami w zakresie:

1) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów;
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2) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia;

3) rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności

za ich użytkowanie.

9. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami w zakresie:

1) udostępniania  programów nauczania,  podręczników,  materiałów edukacyjnych

i materiałów ćwiczeniowych;

2) udostępniania  literatury  metodycznej,  naukowej,  zbiorów  multimedialnych

i literatury beletrystycznej;

3) przekazywania  wychowawcom  informacji  o  stanie  czytelnictwa  uczniów  oraz

dbałości uczniów o wypożyczane podręczniki;

4) organizowanie lekcji bibliotecznych.

10. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami i radą rodziców w zakresie:

1) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały

ćwiczeniowe;

2) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz dbałości uczniów

o wypożyczane podręczniki;

3) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów

przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży;

4) pozyskiwania środków na uzupełnianie i powiększanie księgozbioru.

11. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-

oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych oraz wymiany książek,

materiałów edukacyjnych i  zbiorów multimedialnych,  spotkań z autorami  książek,

organizowaniem  konkursów  czytelniczych  i  innej  działalności  związanej

z propagowaniem czytelnictwa.

§ 45.
1. W szkole działa świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”.

2. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe o charakterze opiekuńczo–wychowawczym dla

uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;

2) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

3. Do zadań świetlicy należy:
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1) organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych;

2) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) organizowanie udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich zainteresowania

i uzdolnienia;

4) organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój fizyczny

uczniów.

4. Świetlica działa we wszystkie dni roku szkolnego oprócz ferii letnich i zimowych od

poniedziałku do piątku.

5. Ilość godzin świetlicy szkolnej określa organ prowadzący.

6. Czas  pracy  świetlicy  szkolnej  ustala  dyrektor  szkoły  w  tygodniowym  planie

nauczania, uwzględniając potrzeby opieki świetlicowej uczniów.

7. Przyjmowanie uczniów do świetlicy ze względu na czas pracy rodziców odbywa się

na pisemny wniosek rodziców.

8. Dyrektor określa wzór wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy z uwzględnieniem:

1) określenia czasu niezbędnej opieki nad dzieckiem;

2) wskazania osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;

3) danych niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem.

4) Na  polecenie  dyrektora  szkoły  świetlica  organizuje  zajęcia  opiekuńcze  dla

uczniów  ze  względu  na  inne  okoliczności  wymagające  zapewnienia  opieki

w szkole.

9. Obecność ucznia na świetlicy odnotowuje się w dokumentacji świetlicy.

10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy oraz w miejscach wyznaczonych przez

dyrektora szkoły, w tym w salach lekcyjnych, czytelni, sali gimnastycznej, w okresie

letnim także na placu zabaw, boisku szkolnym i  na przyległym do szkoły terenie

zielonym.

11. Szczegółowe  zasady  organizacji  pracy  świetlicy  szkolnej  określa  Regulamin

świetlicy.

§ 46. 
Organizacja stołówki szkolnej

1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna zwana dalej „stołówką”.

2. Szkoła  zapewnia  uczniom  możliwość  zjedzenia  ciepłego  posiłku  w  stołówce
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szkolnej. 

3. Stołówka jest czynna w dniach zajęć dydaktyczno–wychowawczych organizowanych

przez szkołę.

4. Posiłek w szkole wydawany jest uczniom podczas długich przerw międzylekcyjnych.

5. Korzystanie z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej jest dobrowolne i odpłatne.

6. Rodzic może starać się o pokrycie kosztów wyżywienia przez GOPS w Żyrakowie.

7. Warunki korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej, w tym wysokość

opłaty  ustala  podmiot  przygotowujący  posiłek  (sprzedający)  w  porozumieniu

z Dyrektorem Szkoły, który publikuje je na stronie szkolnej.

8. Posiłki  przygotowywane  są  przez  dostawcę  zewnętrznego  z  uwzględnieniem

przepisów dotyczących zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży.

9. Informacja o jadłospisie jest udostępniana rodzicom i uczniom na tablicy ogłoszeń,

na korytarzu i w stołówce z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

10. Podstawą ustalenia należności za korzystanie z posiłków wydawanych w szkole jest

wniosek rodzica o korzystaniu ze stołówki szkolnej, liczba dni żywieniowych i liczba

zgłoszonej nieobecności dziecka w szkole. Wzór wniosku dostępny jest na stronie

internetowej szkoły w zakładce „Dożywianie”.

11. Wychowawcy  w terminie  do  3  dnia  roboczego  każdego  miesiąca  przekazują

rodzicom informację  o  należności  za  korzystanie  przez  jego  dziecko  z  posiłków

wydawanych

w szkole w poprzednim miesiącu. 

12. Termin zapłaty należności o których mowa w ust. 10 upływa w 10 dniu miesiąca

następującego po miesiącu,  którego opłata  dotyczy.  Za dzień  zapłaty  uważa się

dzień obciążenia rachunku bankowego zobowiązanego.

13. Dzieci  uczęszczające  do  oddziału  przedszkolnego  korzystają  z  żywienia  na

podobnych zasadach, jak uczniowie Szkoły.

14. W  czasie  nauczania,  wychowania  i  opieki  w  przedszkolu  w  ramach  działań

wspierających rozwój dzieci, przedszkole organizuje następujące posiłki:

1) śniadanie/we własnym zakresie + herbata o godzinie 8.30;

2) obiad o godzinie 11.30;

3) podwieczorek o godzinie 14.00.
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15. Pracownicy Szkoły za ustaloną odpłatnością mają prawo korzystać z posiłków.

16. Zasady funkcjonowania stołówki oraz zachowania się uczniów podczas korzystania

z posiłków określa Regulamin stołówki szkolnej.

§ 47.
1. Szkoła organizuje działalność uczniów w wolontariacie na zasadzie:

1) dobrowolności udziału;

2) za zgodą rodziców;

3) pod opieką nauczyciela.

2. Uczniowie uczestniczą w wolontariacie organizowanym przez:

1) szkołę;

2) radę rodziców;

3) samorząd uczniowski;

4) szkolne Koło Caritas;

5) inne szkoły, instytucje i stowarzyszenia współpracujące ze szkołą lub działające

na rzecz szkoły - za zgodą dyrektora szkoły.

3. Działania  wolontariatu  obejmują  udział  w  akcjach  charytatywnych,  społecznych,

ekologicznych, prozdrowotnych.

4. Zasady organizacji wolontariatu:

1) szkoła  zapewnia  możliwość  udziału  uczniów  w  działaniach  z  zakresu

wolontariatu poprzez organizację i koordynację tego udziału;

2) udział  uczniów  w  działaniach  z  zakresu  wolontariatu  organizowanych

i koordynowanych przez szkołę wymaga uzyskania zgody rodziców/opiekunów

prawnych;

3) szkoła  organizuje  i  realizuje  działania  w  zakresie  wolontariatu  w  formie

działalności samorządu uczniowskiego i szkolnego Koła Caritas, prowadzonych

w ramach zajęć pozalekcyjnych.

5. Wychowawca klasy po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z organizacji i realizacji

działań wolontariatu w szkole w danym roku szkolnym przedstawia listę  uczniów

rekomendowanych  do  wpisania  na  świadectwie  szkolnym  informacji

potwierdzających aktywność społeczną w formie wolontariatu.
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§ 48.
1. Szkoła organizuje i  udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która

polega  na  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych

i edukacyjnych  każdego  ucznia  oraz  rozpoznawaniu  czynników  środowiskowych

wpływających na jego funkcjonowanie w szkole.

2. Nauczyciele,  wychowawcy  oraz  specjaliści  w  szkole  prowadzą  obserwację

pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

1) szczególnych uzdolnień;

2) przyczyn trudności w uczeniu się;

3) przyczyn zaburzeń zachowania.

3. Wyniki obserwacji pedagogicznej są dokumentowane i udostępniane rodzicom.

4. Dyrektor  szkoły  z  uwzględnieniem  opinii  i  orzeczeń  poradni  psychologiczno-

pedagogicznej  oraz  diagnozy  sporządzonej  na  terenie  szkoły  organizuje  pomoc

psychologiczno-pedagogiczną, w tym w szczególności:

1) ustala  uczniowi  objętemu  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  formy  tej

pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy

pomocy będą realizowane;

2) informuje na piśmie rodziców ucznia o formach i zakresie udzielanej pomocy.

5. Zasady  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  określają

odrębne przepisy.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z poradnią

psychologiczno-pedagogiczną.

§ 49.
1. Dyrektor  za  zgodą rodziców organizuje zajęcia  rewalidacyjne,  których celem jest

wspomaganie  rozwoju  psychofizycznego  ucznia  z  uwzględnieniem  jego

indywidualnych potrzeb.

2. Zajęcia  uwzględnione  są  w  arkuszu  organizacyjnym  pracy  szkoły  na  dany  rok

szkolny.

3. Liczbę  uczestników  zajęć  z  zakresu  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
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§ 50.
1. Szkoła  współpracuje  z  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną  w  Dębicy  oraz

innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających

uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w szkole;

2) udzielania  rodzicom  i  nauczycielom  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

§ 51.
1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do

szkoły  obejmuje  się  indywidualnym  nauczaniem.  Szkoła  umożliwia  uczniom,

o których  mowa  realizację  indywidualnego  nauczania  zgodnie  ze  stosownym

aktualnym rozporządzeniem MEN w tej sprawie.

2. Indywidualne  nauczanie  organizuje  dyrektor  szkoły.  Indywidualne  nauczanie

organizuje  się  na  czas  określony  wskazany  w  orzeczeniu  o  potrzebie

indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3. Dyrektor  szkoły  po  ustaleniach  zakresu  i  czasu  prowadzenia  nauczania

indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii  rodziców celem ustalenia

czasu prowadzenia zajęć.

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym

w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć

indywidualnego nauczania w pierwszym etapie edukacyjnym zajęcia powierza się

jednemu lub dwóm nauczycielom.

5. W  uzasadnionych  przypadkach  dyrektor  może  powierzyć  prowadzenie  zajęć

indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki.  Może to

nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej

odległości  miejsca  prowadzenia  zajęć  od  siedziby  szkoły  lub  w  związku

z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

6. Za  zajęcia  indywidualnego  nauczania  uważa  się  zajęcia  prowadzone

w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.

7. Zajęcia  indywidualnego  nauczania  prowadzi  się  w  miejscu  pobytu  ucznia  oraz
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zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

8. W  indywidualnym  nauczaniu  realizuje  się  wszystkie  obowiązkowe  zajęcia

edukacyjne  wynikające  z  ramowych  planów  nauczania  dostosowane  do  potrzeb

i możliwości psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest

zwolniony,  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  (np.  wychowanie  fizyczne,  edukacja

informatyczna/informatyka, język obcy nowożytny).

9. Na  wniosek  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  w  zakresie  indywidualnego

nauczania,  dyrektor  może  zezwolić  na  odstąpienie  od  realizacji  niektórych  treści

wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych

ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

10. Wniosek,  o  którym  mowa  w  ust.  9  składa  się  w  formie  pisemnej  wraz

z uzasadnieniem i wpisuje się do dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor

szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.

11. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego

ucznia.

12. Tygodniowy  wymiar  godzin  zajęć  indywidualnego  nauczania  realizowanego

bezpośrednio z uczniem wynosi:

1) dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego – od 6 do 8 godzin, prowadzonych

w co najmniej 2 dniach;

2) dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego – od 8 do 10 godzin, prowadzonych

w co najmniej 3 dniach.

13. Do  obowiązków  nauczycieli  prowadzących  zajęcia  w  ramach  nauczania

indywidualnego należy:

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;

2) udział w posiedzeniach zespołu opracowującego IPET;

3) prowadzenie  obserwacji  funkcjonowania  ucznia  w  zakresie  możliwości

uczestniczenia ucznia w życiu szkoły;

4) podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;

5) systematyczne prowadzenie dziennika zajęć indywidualnych.

14. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków

z obserwacji  nauczycieli  i  w  uzgodnieniu  z  rodzicami  ucznia,  dyrektor  szkoły
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organizuje  różne  formy  uczestniczenia  ucznia  w  życiu  szkoły,  w  tym  udział

w zajęciach  rozwijających  zainteresowania  i  uzdolnienia,  uroczystościach

i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje

o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców odnotowywane

są w dzienniku nauczania indywidualnego.

15. Dyrektor  szkoły  ma prawo do zawieszenia  organizacji  nauczania  indywidualnego

w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego

wraz  z  zaświadczeniem  lekarskim  potwierdzającym  czasową  poprawę  zdrowia

ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.

16. Dyrektor  szkoły  zaprzestaje  organizacji  nauczania  indywidualnego  na  wniosek

rodziców wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan

zdrowia  ucznia  umożliwia  uczęszczanie  ucznia  do  szkoły.  Dyrektor  szkoły

w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić

poradnię  psychologiczno  –  pedagogiczną,  która  wydała  orzeczenie  oraz  organ

prowadzący szkołę.

17. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na

zasadach określonych w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.

§ 52.
1. Szkoła zapewnia uczniom:

1) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy;

2) utrzymanie  pomieszczeń  szkolnych  i  wyposażenia  w  pełnej  sprawności

i czystości;

3) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej;

4) 10–15 minutowe przerwy międzylekcyjne;

5) możliwość  zjedzenia  ciepłego  posiłku,  bądź  drugiego  śniadania  w  stołówce

szkolnej;

6) dostęp do środków czystości;

7) dostęp  do  płynów  dezynfekcyjnych  oraz  umożliwia  pomiar  temperatury

w związku z pandemią Covid-19.

§ 53.
1. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej jest
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prowadzona w formie elektronicznej  dzienników lekcyjnych w klasach I–VIII  oraz

oddziale przedszkolnym.

2. Nauczycieli,  rodziców  i  uczniów  korzystających  z  dziennika  elektronicznego

obowiązują następujące zasady:

1) każdy nauczyciel, rodzic i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto z nazwą

użytkownika konta i hasłem dostępu;

2) każdy  nauczyciel  jest  zobowiązany  do  odbierania  na  bieżąco  informacji

przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;

3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za dokonywane zapisy.

3. Szczegółowe zasady korzystania z  dziennika elektronicznego zawiera Regulamin

dziennika elektronicznego.

§ 54.
1. Wewnątrzszkolny  System  Doradztwa  Zawodowego  obejmuje  ogół  działań

podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego

kierunku kształcenia.

2. System określa cele, zadania oraz formy i metody pracy zawodoznawczej w ramach

rocznego harmonogramu działań.

3. Doradztwo  zawodowe  jest  nieodłączną  częścią  procesu  wychowania  i  służy

prawidłowemu przygotowaniu uczniów do wyboru kierunku kształcenia.

4. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego organizuje dyrektor  szkoły we

współpracy z nauczycielem przedmiotu, który jest jego koordynatorem.

5. W  realizacji  zadań  systemu  doradztwa  zawodowego  koordynatora  wspierają

wychowawcy,  nauczyciele  przedmiotów  i  bibliotekarz,  a  także  osoby  z  zewnątrz

włączone do ich realizacji.

6. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są poprzez:

1) lekcje przedmiotu doradztwo zawodowe;

2) tematykę zajęć z wychowawcą;

3) uczestniczenie uczniów w warsztatach szkoleniowych i  prelekcjach z zakresu

doradztwa  zawodowego  organizowanych  przez  podmioty  zewnętrzne,

posiadające uprawnienia do prowadzenia takich warsztatów i prelekcji, w miarę

możliwości finansowych szkoły;
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4) organizowanie wyjazdów uczniów na „Dni otwarte” organizowane przez szkoły

ponadpodstawowe w Dębicy i okolicy lub przez Wydział Edukacji przy Starostwie

Powiatowym w Dębicy;

5) udział uczniów w prezentacjach prowadzonych przez uczniów i nauczycieli szkół

ponadpodstawowych  na  terenie  szkoły,  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu

i sposobu prezentacji z dyrektorem szkoły;

6) prowadzenie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych w powiecie

dębickim,  zgodnie  z  wytycznymi  Starostwa  Powiatowego  w  Dębicy

i uzgodnieniami Starostwa z Wójtem Gminy Żyraków.

7. Program  wewnątrzszkolnego  systemu  doradztwa  zawodowego  opracowuje

nauczyciel prowadzący zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego i wychowawcy

klas VII i VIII.

8. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje:

1) w ramach pracy z uczniami:

 a) wdrażanie uczniów do samopoznania,

 b) kształcenie  umiejętności  analizy  swoich  mocnych  i  słabych  stron  oraz

uzdolnień i talentów,

 c) poznanie swojego typu osobowości  i  temperamentu w kontekście  wyboru

przyszłego zawodu,

 d) planowanie własnego rozwoju,

 e) poznawanie  różnych  zawodów  oraz  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  ich

wykonywania,

 f) konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,

 g) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół średnich,

 h) analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym

i unijnym rynku pracy,

 i) kształtowanie  umiejętności  świadomego  i  realistycznego  wyboru  szkoły

i przyszłej pracy.

2) w ramach pracy z rodzicami:

 a) wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej,

 b) wspomaganie  rodziców  w  procesie  podejmowania  decyzji  edukacyjnych
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i zawodowych przez ich dzieci,

 c) włączanie  rodziców,  jako  przedstawicieli  różnych  zawodów,  do  działań

zawodoznawczych szkoły,

 d) przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa średniego,

 e) indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne,

emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.,

3) w ramach pracy z nauczycielami:

 a) utworzenie  i  zapewnienie ciągłości  działania  Wewnątrzszkolnego Systemu

Doradztwa Zawodowego zgodnie ze statutem szkoły,

 b) określenie  priorytetów  dotyczących  orientacji  i  poradnictwa  zawodowego

w ramach  programu  wychowawczo-profilaktycznego  szkoły  na  każdy  rok

nauki,

 c) przeprowadzenie diagnozy środowiska klasowego,

 d) współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami.

4) realizowanie  tematyki  doradztwa  zawodowego  w  ramach  realizacji  podstawy

programowej z tych przedmiotów, w których taka tematyka występuje.

§ 55.
1. W szkole prowadzone jest Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli.

2. Formy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli:

1) konferencje szkoleniowe rady pedagogicznej;

2) spotkania i warsztaty ze specjalistami;

3) udział  nauczycieli  w zewnętrznych szkoleniach,  warsztatach i  innych formach

oraz  dzielenie  się  zdobytą  wiedzą  podczas  spotkań  zespołów

samokształceniowych;

4) w szkole powołuje się następujące samokształceniowe zespoły nauczycielskie:

wychowawców,  nauczycieli  przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych,

humanistyczny, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej:

 a) pracą zespołu kieruje lider,

 b) do 20 września każdego roku szkolnego zespół opracowuje plan pracy,

 c) praca zespołu jest dokumentowana,

 d) lider  zespołu  przedstawia  sprawozdanie  z  pracy  zespołu  podczas
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posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego pracę w I półroczu i na

zakończenie roku szkolnego.

3. Zakres działań lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli:

1) lider WDN współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie planowania i organizacji

doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2) do zadań lidera WDN należy w szczególności:

 a) wspieranie  nauczycieli  w  rozwoju  ich  kompetencji  wychowawczych

i dydaktycznych,

 b) diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia,

 c) koordynowanie działań szkoły w ramach sieci współpracy i samokształcenia,

 d) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

 e) przygotowanie oferty szkoleń w ramach wspomagania nauczycieli,

 f) przygotowanie projektu organizacji doskonalenia nauczycieli,

 g) prowadzenie dokumentacji procesu doskonalenia nauczycieli w szkole.

§ 56.
1. Dyrektor  dba,  aby  wszyscy  pracownicy  szkoły  byli  przeszkoleni  z  udzielania

pierwszej pomocy.

2. Szkoła ma obowiązek posiadania odpowiedniego wyposażenia apteczek.

3. W  przypadku  zachorowania  ucznia  w  czasie  pobytu  w  szkole,  informowani  są

telefonicznie rodzice. 

4. Szczegółowe  warunki  opieki  przedmedycznej  w  szkole  reguluje  Procedura

udzielania  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  oraz  postępowania  podczas

wypadków osób pozostających pod opieką szkoły.

5. W przypadku ucznia przewlekle chorego szkoła postępuje zgodnie z opracowaną

Procedurą postępowania z uczniem chorym przewlekle.

6. Szkoła  współpracuje  z  NZOZ  w  Bobrowej  w  ramach  organizowania  badań

okresowych i profilaktyki zdrowia.

7. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowia.

§ 57.
1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia

i inne organizacje,  których celem statutowym jest  działalność wychowawcza albo
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rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej

i opiekuńczej szkoły.

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków

tej  działalności  oraz  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  rady  pedagogicznej  i  rady

rodziców.

3. W  szkole  mogą  działać,  zgodnie  ze  swoimi  statutami  i  obowiązującymi  w  tym

względzie  przepisami  prawnymi,  związki  zawodowe  zrzeszające  nauczycieli  lub

innych pracowników.

§ 58.
Szkoła  może  przyjmować  studentów  szkół  wyższych  kształcących  nauczycieli  na

praktyki pedagogiczne lub uczniów szkół ponadpodstawowych na praktyki zawodowe na

podstawie  pisemnego  porozumienia  zawartego  między  dyrektorem  szkoły  a  szkołą

wyższą  lub  (za  jego  zgodą)  poszczególnymi  nauczycielami  a  szkołą  wyższą  lub

dyrektorem szkoły a szkołą ponadpodstawową.

§ 59.
Szkoła  może  prowadzić  działalność  innowacyjną  i  eksperymentalną  zgodnie

z odrębnymi przepisami.

Rozdział  VII 
Nauczyciele i pracownicy szkoły

§ 60. 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

2. Na  stanowisku  nauczycieli  zatrudnieni  są  pracownicy  na  jednoosobowych  lub

wieloosobowych stanowiskach pracy:

1) nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne w szkole;

2) nauczyciel bibliotekarz;

3) nauczyciel wychowawca świetlicy;

4) nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej;

5) pedagog;

6) logopeda;
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7) inni specjaliści.

3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy:

1) pracownik administracji – sekretarka szkolna;

2) pracownicy obsługi: sprzątaczki i woźny szkolny.

4. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:

1) realizowanie szkolnego zestawu programów nauczania w czasie powierzonych

im zajęć edukacyjnych;

2) zapewnienie  uczniom  bezpieczeństwa  w  czasie  zajęć  lekcyjnych

i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę oraz w czasie pełnienia dyżurów

w miejscach wyznaczonych przez dyrektora;

3) prowadzenie  obserwacji  pedagogicznych  w  celu  rozpoznania  u  uczniów

przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień;

4) w  ramach  zajęć  opiekuńczych  i  wychowawczych  wynikających  z  potrzeb

uczniów,  nauczyciel  zobowiązany  jest  do  pracy  z  uczniami  zagrożonymi

niepowodzeniami  szkolnymi  oraz  udzielania  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej;

5) bezstronne,  obiektywne oraz  sprawiedliwe ocenianie  i  traktowanie  wszystkich

uczniów  zgodnie  z  przyjętymi  przez  szkołę  zasadami  wewnątrzszkolnego

systemu oceniania;

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi

przepisami;

7) komunikowanie  się  z  rodzicami  w sprawach dotyczących wyników nauczania

oraz zachowania uczniów;

8) opieka nad powierzonymi salami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich

sprzęt i wyposażenie; 

9) wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz stałe podnoszenie i aktualizowanie

wiedzy  i  umiejętności  pedagogicznych  poprzez  aktywne  uczestniczenie

w różnych formach doskonalenia zawodowego;

10) sposób dokonywania oceny pracy nauczyciela, przebieg awansu zawodowego

oraz  kompetencje  organów  szkoły  reguluje  Karta  Nauczyciela  oraz

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  uzyskiwania  stopni
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awansu zawodowego przez nauczycieli.

5. Wychowawca  opiekuje  się  uczniami  w  powierzonym  mu  oddziale  i  jest  ich

rzecznikiem w środowisku szkolnym.

6. Do zakresu zadań nauczycieli wychowawców należy w szczególności:

1) opieka  nad  oddziałem  i  prowadzenie  planowej  pracy  wychowawczo-

profilaktycznej z wychowankami;

2) współdziałanie  z  nauczycielami  uczącymi  w  oddziale,  uzgadnianie  z  nimi

i koordynowanie działań dydaktyczno–wychowawczych;

3) współdziałanie  ze  specjalistami  w  celu  rozpoznawania  i  wypełniania

indywidualnych potrzeb wychowanków;

4) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie

ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie  szkoły  i  realizację  programu

wychowawczo-profilaktycznego;

5) kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności

wyjaśniających  przyczyny  nieobecności  oraz  inicjowanie  egzekucji

administracyjnej wobec uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego,

6) przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami;

7) prowadzenie  dokumentacji  wychowawcy  klasowego  zgodnie  z  odrębnymi

przepisami;

8) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,

dbanie o ich bezpieczeństwo;

9) planowanie i  organizowanie wspólnie z uczniami i  ich rodzicami różnych form

życia zespołowego integrujących oddział klasowy.

7. Sposób i formy wykonywania tych zadań nauczyciele i wychowawcy dostosowują do

wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 61.
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

2) tworzenie  warunków  do  poszukiwania,  porządkowania  i  wykorzystywania

informacji  z  różnych  źródeł  oraz  efektywnego  posługiwania  się  technologią

informacyjną;
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3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania  różnorodnych  działań  rozwijających  wrażliwość  kulturową

i społeczną;

5) udzielanie informacji bibliotecznych;

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych;

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;

8) przygotowanie  dwa  razy  w  roku  szkolnym  sprawozdania  z  pracy  biblioteki

szkolnej oraz stanu czytelnictwa;

9) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

2. Szczegółowo pracę bibliotekarza reguluje Regulamin pracy biblioteki.

§ 62.
1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców;

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej;

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką;

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego;

5) rozwijają  zainteresowania  i  uzdolnienia  dzieci  oraz  stwarzają  warunki  dla

wykazania ich zamiłowań i uzdolnień;

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze;

7) upowszechniają  kulturę  zdrowotną  i  kształtują  nawyki  higieny,  czystości  oraz

dbałości o zachowanie zdrowia;

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

§ 63.
1. Do zadań terapeuty pedagogicznego / innych specjalistów należy w szczególności:

1) prowadzenie  badań  diagnostycznych  uczniów  z  zaburzeniami  i  odchyleniami

rozwojowymi  lub  specyficznymi  trudnościami  w  uczeniu  się  w  celu

rozpoznawania  trudności  oraz  monitorowania  efektów  oddziaływań

terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo

w życiu szkoły;
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3) prowadzenie  zajęć  korekcyjno–kompensacyjnych  oraz  innych  zajęć

o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  niepowodzeniom

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie  nauczycieli,  wychowawców  grup  wychowawczych  i  innych

specjalistów w:

 a) rozpoznawaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz

możliwości  psychofizycznych  uczniów  w  celu  określenia  mocnych  stron,

predyspozycji,  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo

w życiu szkoły,

 b) udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości,

predyspozycji i uzdolnień uczniów;

7) podejmowanie  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych  wynikających

z programu wychowawczo–profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem

rodziców i wychowawców;

8) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 64.
1. Do zadań pedagoga należy:

1) prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych,  w  tym  diagnozowanie

indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości

psychofizycznych  w  celu  określenia  mocnych  stron,  predyspozycji,

zainteresowań i uzdolnień ucznia;

2) diagnozowanie  przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności

w funkcjonowaniu  uczniów,  w  tym  barier  i  ograniczeń  utrudniających

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

3) diagnozowanie  sytuacji  wychowawczych  w  szkole  w  celu  rozwiązywania

problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne

uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
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4) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

5) podejmowanie  działań  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień  i  innych  problemów

uczniów;

6) minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom

zachowania  oraz  inicjowanie  i  organizowanie  różnych  form  pomocy

psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

7) wspieranie  nauczycieli  i  innych  specjalistów  w  udzielaniu  pomocy

psychologiczno–pedagogicznej;

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

kryzysowych;

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości,

predyspozycji i uzdolnień uczniów;

10)  podejmowanie  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych  wynikających

z programu wychowawczo–profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem

rodziców i wychowawców;

11)  prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad

w zakresie wychowania;

12)  wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych,

rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych,

szkoleń wewnętrznych i udział w pracach zespołów wychowawczych;

13)  współpraca  z  poradnią  psychologiczno  –  pedagogiczną  oraz  instytucjami

i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;

14)  pomoc w realizacji wybranych zagadnień z szkolnego programu wychowawczo–

profilaktycznego;

15)  nadzór i  pomoc w przygotowywaniu opinii  o uczniach do Sądu Rodzinnego,

poradni psychologiczno – pedagogicznych lub innych instytucji;

16)  prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 65. 
Do zadań logopedy w przedszkolu i szkole należy w szczególności:

1. Diagnozowanie  logopedyczne,  w tym prowadzenie  badań  przesiewowych w celu

ustalenia stanu mowy uczniów.
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2. Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.

3. Podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.

4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 66.
1. Zasady zatrudniania w szkole pracowników administracji, obsługi regulują odrębne

przepisy.

2. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole na stanowiskach administracji

i obsługi  są  pracownikami  samorządowymi  i  podlegają  regulacjom  ustawy

o pracownikach samorządowych.

3. Zatrudnieni  w  szkole  pracownicy  niepedagogiczni  wykonują  zadania  i  obowiązki

zgodnie z zakresami czynności ustalonymi przez dyrektora szkoły.

4. Szczegółowy zakres obowiązków oraz godziny pracy pracowników obsługi określa

dyrektor szkoły w przydziale czynności dla każdego pracownika.

5. Powierzenie i odwołanie ze stanowisk należy do kompetencji dyrektora szkoły.

6. Dyrektor bezpośrednio nadzoruje pracowników niebędących nauczycielami.

Rozdział  VIII 
Uczniowie szkoły - prawa i obowiązki

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia

rodziców.

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej

na podstawie wniosku, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 67.
1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma prawo w szczególności do:

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

wymaganiami;

2) znajomości  wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanego  programu
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nauczania, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i  odpowiadających

ocenom  klasyfikacyjnym,  znajomości  przyjętych  w  szkole  zasad  oceniania,

klasyfikowania  i  promowania,  przeprowadzania  egzaminu  klasyfikacyjnego

i poprawkowego;

3) złożenia  wniosku  o  uzyskanie  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej

z zachowania.

4) informacji  o  przewidywanej  ocenie  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych

i zachowania;

5) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego

rozwoju;

6) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i  zaspokajania własnych

zainteresowań;

7) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;

8) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania;

10) korzystania  z  pomieszczeń  szkolnych,  sprzętu,  środków  dydaktycznych,

księgozbioru  biblioteki  podczas  zajęć  szkolnych,  pozaszkolnych

i pozalekcyjnych;

11) życzliwego,  podmiotowego  traktowania  w  procesie  dydaktyczno-

wychowawczym;

12) zachowania  tajemnicy  życia  prywatnego  i  rodzinnego  oraz  tajemnicy

korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników szkoły

wszelkich informacji z nim związanych;

13) zajęć  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych  rozwijających  ich  zainteresowania

i uzdolnienia;

14) udziału  w  zajęciach  dydaktyczno-wyrównawczych  w  przypadku  trudności

w nauce,

15) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian

i ulepszeń w życiu klasy i szkoły;
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16) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;

17) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego;

18) składania  wniosków i  opinii  za  pośrednictwem samorządu  uczniowskiego  we

wszystkich  sprawach  szkoły,  w  tym  sprawach  dotyczących  realizacji

wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów;

19) pomocy materialnej.

§ 68.
1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy;

2) dyrektora szkoły.

2. Uczeń  lub  jego  rodzice  mogą  złożyć  skargę  w  przypadku  nieprzestrzegania  lub

naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

§ 69.
1. Obowiązkiem każdego ucznia jest respektowanie postanowień zawartych w statucie,

a zwłaszcza:

1) aktywne  uczestnictwo  w  zajęciach  lekcyjnych  i  systematyczne  zdobywanie

wiedzy;

2) systematyczne przygotowywanie się do zajęć;

3) punktualne  przychodzenia  na  lekcje  i  inne  zajęcia,  w  razie  spóźnienia

niezwłoczne udanie się do sali, w której odbywają się zapisane w planie lekcji

zajęcia;

4) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie i formie

określonej przez wychowawcę;

5) dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

6) przestrzeganie zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

 a) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom poprzez społecznie akceptowane

formy,

 b) szanowanie godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
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7) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;

8) troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz -

za zniszczone mienie  szkoły  odpowiedzialność materialną  ponoszą rodzice –

zobowiązani  są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego

naprawy albo koszty zakupu nowego mienia;

9) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu

i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.

10) nieużywanie narkotyków ani innych środków odurzających;

11) przestrzeganie  zasad higieniczno-sanitarnych  w pomieszczeniach  szkoły  oraz

zasad  bezpieczeństwa  określonych  przepisami  bezpieczeństwa  i  higieny

w szkołach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

12) wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego;

13) dbanie o czystość mowy ojczystej;

14) przestrzeganie  obowiązujących  zaleceń  i  zarządzeń  dyrektora  szkoły,  rady

pedagogicznej oraz ustaleń samorządu uczniowskiego;

15) uczestniczenie  w  imprezach  i  uroczystościach  szkolnych  i  klasowych,  udział

traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

16) przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

elektronicznych na terenie szkoły.

2. Uczniom nie wolno:

1) przebywać  w  szkole  pod  wpływem  alkoholu,  narkotyków  i  innych  środków

o podobnym działaniu;

2) wnosić  na  teren  szkoły  alkoholu,  narkotyków  i  innych  środków o  podobnym

działaniu;

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć i przerw;

5) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy

i zgody zainteresowanych;

6) używać  podczas  zajęć  edukacyjnych  telefonów  komórkowych.  W  sytuacjach

nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły;

7) używać przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych osób;
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8) używać wulgarnych słów i gestów;

9) zapraszać obcych osób do szkoły.

§ 70.
1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia

stosownego  stroju  w  stonowanych  kolorach  zgodnie  z  obowiązującymi  w  szkole

normami:

1) strój ucznia zasłania plecy, brzuch, bieliznę osobistą;

2) strój  nie  posiada  symboli  grup  nieformalnych  czy  subkultur  młodzieżowych,

elementów  obraźliwych  czy  agresywnych,  politycznych,  popierających

zbrodnicze ideologie, jak również wzorów kojarzących się z takimi elementami;

3) na  skórze  ucznia  nie  ma  tatuaży  i  napisów  wykonanych  długopisami  czy

pisakami,

4) uczennica  nie  nosi  kolczyków  w  żadnym  miejscu  ciała  oprócz  uszu;

niedopuszczalne jest noszenie kolczyków przez chłopców.

2. Uczeń jest zobowiązany dbać o wygląd zewnętrzny i  przestrzegać zasad higieny

osobistej.

3. Na terenie szkoły podczas zajęć, uroczystości itp. uczeń nie może:

1) stosować  makijażu,  z  wyjątkiem  szkolnych  dyskotek,  imprez  o  charakterze

rozrywkowym;

2) farbować włosów, nosić ekstrawaganckich fryzur;

3) malować paznokci, nosić tipsów;

4) nosić  niestosownego  ubrania,  obuwia  i  ozdób,  np.  przesadnie  krótkich

spódnic/spodenek,  bluzek  odsłaniających  bieliznę,  obuwia  na  obcasie,

przezroczystych  ubrań,  długich  kolczyków,  korali  czy  innej  biżuterii,  która

zagrażałaby bezpieczeństwu uczniów;

5) za nieprzestrzeganie powyższych zasad ustala się kary dla ucznia przewidziane

w statucie.

4. Uczeń  ma  obowiązek  zmieniać  obuwie.  Obuwie  szkolne  powinno  mieć  jasną

podeszwę.

5. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.

6. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przynoszone do szkoły
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przez uczniów.

§ 71.
1. Każdy uczeń posiada strój galowy i ma obowiązek nosić go w czasie:

1) uroczystości  szkolnych  lub  indywidualnych  wyjść  poza  teren  szkoły

w charakterze reprezentacji;

2) imprez okolicznościowych.

2. Przez strój galowy należy rozumieć:

1) koszula w kolorze białym dla chłopców, biała bluzka koszulowa dla dziewcząt;

2) chłopcy – długie spodnie (czarne lub granatowe); dziewczęta – spódnica (czarna

lub  granatowa)  lub  sukienka  w  kolorze  czarnym/  granatowym -  o  stosownej

długości, lub długie spodnie w kolorze czarnym/granatowym.

§ 72.
1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę ustną wychowawcy;

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców;

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły;

4) dyplom uznania;

5) nagrodę rzeczową;

6) list gratulacyjny do rodziców/opiekunów prawnych;

7) statuetkę, puchar;

8) umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły;

9) nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Żyraków, radę rodziców.

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia mogą być:

1) szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu – średnia roczna ocen co najmniej

4,75 i co najmniej ocena bardzo dobra z zachowania;

2) 100% frekwencji;

3) aktywny udział w życiu szkoły;

4) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach

sportowych;

5) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole;

6) działalność w wolontariacie.
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§ 73.
1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie

statutu szkoły.

2. Uczeń może zostać ukarany za:

1) naruszenie godności człowieka, a w szczególności: zastraszanie, wymuszanie,

stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej;

2) kradzież mienia;

3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;

4) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkolnej.

3. Z  wnioskami  o  zastosowanie  kar  mogą  występować  wszyscy  członkowie  rady

pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.

4. Uczeń może ponieść następujące kary:

1) upomnienie ustne wychowawcy;

2) uwaga z zachowania wpisana do dziennika;

3) upomnienie ustne dyrektora szkoły;

4) rozmowa z rodzicami;

5) pisemna informacja dyrektora szkoły do rodziców;

6) nagana dyrektora szkoły;

7) zawieszenie ucznia w zajęciach pozalekcyjnych;

8) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;

9) pozbawienie funkcji pełnionych w organizacjach szkolnych;

10) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;

11) przeniesienie ucznia do innej szkoły.

§ 74.
1. Przeniesienie może nastąpić,  jeżeli  zachodzi  jedna lub więcej  sytuacji  opisanych

poniżej (pod uwagę bierze się zachowanie w szkole lub poza jej terenem, w czasie

zajęć bądź uroczystości organizowanych przez szkołę):

1) stwarzania  sytuacji  zagrażających  bezpieczeństwu  i  zdrowiu  uczniów

i pracowników szkoły;

2) stosowania  przemocy,  szantażu,  wymuszania,  zastraszania  wobec  uczniów,

zwłaszcza młodszych i słabszych fizycznie;
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3) przejawów wandalizmu -  w tym szczególnie  umyślnego dewastowania mienia

szkoły;

4) kradzieży;

5) innego  działania  o  charakterze  demoralizującym,  chuligańskim,  przestępczym

lub seksualnym;

6) posiadania lub dystrybucji narkotyków lub środków psychotropowych;

7) używania alkoholu, wyrobów tytoniowych i środków odurzających oraz bycia pod

ich wpływem na terenie szkoły i w jej obrębie;

8) naruszenia  godności  i  nietykalności  osobistej  uczniów,  pracowników  szkoły

i innych osób,  w tym upubliczniania  w mediach społecznościowych informacji

ośmieszających, poniżających inne osoby;

9) notorycznego opuszczania zajęć obowiązkowych bez usprawiedliwienia;

10) fałszowania lub niszczenia dokumentów szkolnych;

11) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;

12) jeżeli  po  zastosowaniu  kar  porządkowych  zawartych  w  statucie  szkoły  nie

nastąpiła poprawa zachowania ucznia.

2. Karę, o której mowa w ust. 4. pkt 11, nakłada kurator oświaty na wniosek dyrektora

szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3. Kurator  oświaty po analizie  dokumentacji  złożonej  przez dyrektora szkoły  wydaje

decyzję administracyjną o przeniesieniu lub odmowie przeniesienia ucznia do innej

szkoły.

4. Zastosowane kary powinny być adekwatne do popełnionych czynów. Kary nie mogą

być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

5. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.

6. W przypadku rażących wykroczeń ze strony ucznia powiadamia się  odpowiednie

służby.

Rozdział  IX 
Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 75.
Szczegółowe  zasady  oceniania  z  poszczególnych  zajęć  edukacyjnych  określa
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nauczyciel przedmiotu z zachowaniem przepisów określonych w Rozporządzeniu MEN

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, przepisów określonych w statucie oraz na

podstawie  specyfiki  przedmiotu  i  możliwości  edukacyjnych uczniów danego oddziału

klasowego.

§ 76.
1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez

nauczycieli  poziomu  i  postępów  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości,

umiejętności i wkładu pracy w stosunku do:

1) wymagań  określonych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego  oraz

wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanych  w  szkole  programów

nauczania;

2) wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanych  w  szkole  programów

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

nauczycieli  oraz  uczniów danej  klasy  stopnia  respektowania  przez  ucznia  zasad

współżycia  społecznego  i  norm  etycznych  oraz  obowiązków  ucznia  określonych

w statucie szkoły.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do

uzyskania  poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych

z zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie  ocen  bieżących  i  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć

edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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6) ustalanie  warunków  i  trybu  uzyskania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach

ucznia.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne zapewnia uczniowi:

1) bieżące, śródroczne, roczne rozpoznawanie i określenie poziomu opanowania

wiedzy i umiejętności przewidzianych podstawą programową;

2) systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się;

3) motywowanie do samorozwoju;

4) wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;

5) uświadomienie sukcesów i braków w zakresie opanowanej wiedzy i umiejętności,

określonych  podstawą  programową  oraz  potrzebą  w  zakresie  wyrównywania

braków;

6) ukierunkowanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się;

7) aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy

swoich osiągnięć.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne zapewnia nauczycielowi i szkole:

1) ocenę poziomu nauczania oraz skuteczność stosowanych metod pracy;

2) korygowanie organizacji i doskonalenia metod nauczania;

3) współpracę z uczniami w kierunku osiągnięcia celów programu;

4) modyfikację celów programu oraz metod kształcenia.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne zapewnia rodzicom:

1) znajomość wymagań stawianych dzieciom;

2) szeroką, bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci w nauce.

8. W ocenianiu obowiązują:

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców;

2) zasada  częstotliwości  i  rytmiczności  -  uczeń  oceniany  jest  na  bieżąco

i rytmicznie, a ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

3) zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres
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materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

5) zasada  różnicowania  wymagań  -  zadania  stawiane  uczniom  powinny  mieć

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

6) zasada otwartości - wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji

w oparciu o okresową ewaluację.

§ 77.
1. Nauczyciele  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informują  uczniów  oraz  ich

rodziców/opiekunów prawnych, dokumentując ten fakt jak w podpunktach 1) i 2):

1) wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych

śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:

4) uczniów -  na pierwszych zajęciach z wychowawcą -  we wrześniu i  w trakcie

zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku

elektronicznym,

5) rodziców - na pierwszym zebraniu we wrześniu, co dokumentowane jest wpisem

w dokumentacji zebrania,

6) uczniów  i  ich  rodziców  -  po  dokonaniu  jakichkolwiek  zmian  w  wymaganiach

edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio -

na lekcjach i  na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt  jak

w podpunktach a) i b).

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie

oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) uczniów - na pierwszych zajęciach z wychowawcą we wrześniu i w trakcie zajęć

edukacyjnych,  co  dokumentowane  jest  odpowiednim  wpisem  w  dzienniku

elektronicznym;

2) rodziców  -  na  pierwszym  zebraniu  we  wrześniu,  co  dokumentowane  jest
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odpowiednim wpisem w dzienniku elektronicznym.

3. Nieobecność  rodziców  na  pierwszym  spotkaniu  klasowym  we  wrześniu  zwalnia

szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami

oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie.

4. Z uwagi na nieobecność (jak w ust.3), rodzic powinien sam dążyć do zapoznania się

ze  szczegółowymi  warunkami  i  sposobami  oceniania  wewnątrzszkolnego

obowiązującymi w szkole.

5. Dokumenty  zawierające  wymagania  edukacyjne,  sposoby  sprawdzania  osiągnięć

edukacyjnych,  warunki  i  tryb uzyskania wyższej  niż przewidywana rocznej  oceny

klasyfikacyjnej znajdują się w szkole i są do wglądu rodziców.

§ 78.
6. Ocenianie uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych polega na:

1) w przypadku ucznia z trudnościami w nauce - umożliwieniu uzupełnienia partii

materiału we własnym rytmie, o ile jego praca jest systematyczna i opiera się na

współpracy z nauczycielem;

2) w przypadku ucznia zdolnego - umożliwieniu realizowania zadań dodatkowych,

wynikających z jego inicjatywy lub na polecenie i pod kierunkiem nauczyciela

i opiekuna.

7. Zasady  oceniania  z  religii  określają  odrębne  przepisy,  które  zawarte  są

w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO).

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,  techniki,  plastyki,  muzyki,  należy

przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania

fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach.

9. Oceny  klasyfikacyjne  ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia

edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem

oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie

jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec półrocza.

10. Na miesiąc przed śródrocznym/rocznym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla

niego śródrocznej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
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11. Poprzez  przewidywaną  śródroczną/roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  zajęć

edukacyjnych  należy  rozumieć  ocenę  wpisaną  przez  nauczyciela  danych  zajęć

edukacyjnych w dzienniku elektronicznym w kolumnie, przeznaczonej na wpis oceny

śródrocznej/rocznej na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną.

12. Wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  przekazać  na  miesiąc  przed  konferencją

klasyfikacyjną  przynajmniej  jednemu  z  rodziców/prawnych  opiekunów  ucznia

informację o przewidywanej dla niego rocznej/śródrocznej ocenie. Informacja może

być  przekazana  podczas  spotkania  z  wychowawcą  lub  w  formie  elektronicznej.

Każda forma poinformowania rodziców musi być potwierdzona.

13. Informacje o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wywieszenie jej na tablicy

informacyjnej  szkoły,  przez  dziennik  elektroniczny  lub  zamieszczenie  na  stronie

internetowej.

14. Nieobecność  rodziców  na  zebraniu  lub  brak  potwierdzenia  zapoznania  się

z informacją  przekazaną  drogą  elektroniczną  zwalnia  szkołę  z  obowiązku

zachowania  terminu  zapisanego  w  statucie,  a  dotyczącego  poinformowania

o przewidywanych  śródrocznych/rocznych  ocenach  klasyfikacyjnych  z  zajęć

edukacyjnych oraz o przewidywanej śródrocznej/rocznej ocenie zachowania.

15. Ocena  proponowana  może  ulec  zmianie  za  wyjątkiem  obniżenia  oceny

dopuszczającej do niedostatecznej.

16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,

szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy

od klasyfikacji rocznej.

§ 79.
1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć

edukacyjnych są ocenami opisowymi.

2. Śródroczna i  roczna ocena opisowa, o której  mowa w ust.  1 uwzględnia poziom

opanowania przez uczniów klas I-III wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań

określonych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego  dla  l  etapu

edukacyjnego  oraz  ma  wskazywać  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  ucznia

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
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3. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania drukuje się na obowiązującym wzorze

arkusza ocen i podpisaną przez nauczyciela dołącza do arkusza ocen ucznia.

§ 80.
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

5. Ustala  się  następującą  skalę  oceniania  prac  pisemnych  w  klasach  IV-VIII:  ilość

uzyskanych  punktów  przelicza  się  na  wynik  procentowy  i  ustala  ocenę  wg

przelicznika:

Ocena:

1) celujący - 100% poprawnych odpowiedzi,

2) bardzo dobry - 91% - 99% poprawnych odpowiedzi,

3) dobry - 75% - 90% poprawnych odpowiedzi,

4) dostateczny - 51% - 74% poprawnych odpowiedzi,

5) dopuszczający - 35% - 50% poprawnych odpowiedzi,

6) niedostateczny - 0% - 34% poprawnych odpowiedzi.

6. Sposób  oceniania  wypracowań  pisemnych  z  języka  polskiego  i  języków  obcych

określa nauczyciel przedmiotu w przedmiotowych zasadach oceniania.

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów, nauczyciele przechowują

zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

8. Na  prośbę  ucznia  lub  jego  rodziców  nauczyciel  ustalający  ocenę  powinien  ją

uzasadnić ustnie.

9. Sprawdzone  i  ocenione  pisemne  prace  kontrolne  otrzymują  do  wglądu  według

zasad:

7) uczniowie  -  zapoznają  się  z  poprawionymi  pracami  pisemnymi  w  szkole  po

rozdaniu ich przez nauczyciela;

8) rodzice  uczniów  -  na  zebraniach  klasowych  lub  po  ustaleniu  terminu

z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

§ 81.
1. Nauczyciel  indywidualizuje  pracę  z  uczniem  na  zajęciach  edukacyjnych,

odpowiednio  do  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości

psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

2. Nauczyciel  dostosowuje  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych  potrzeb
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rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  ucznia

w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

3. Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z  realizacji  niektórych  obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych  (wychowanie  fizyczne,  informatyka)  ze  względu  na  stan  zdrowia,

specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  niepełnosprawność,  na  podstawie  opinii

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinii lekarskiej.

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki na

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez

lekarza.

5. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor na podstawie otrzymanego zaświadczenia.

Zwolnienie  dotyczy  okresu wskazanego w opinii  lekarza.  Jeżeli  okres  zwolnienia

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej w dokumentacji przebiegu nauczania

zamiast  oceny  klasyfikacyjnej,  wpisuje  się  „zwolniony”  albo  „zwolniona”.  Jeżeli

zwolnienie  następuje  w  trakcie  roku  szkolnego,  można  rozważyć  możliwość

klasyfikacji ucznia.

6. Jeżeli  okres  zwolnienia  ucznia  z  zajęć,  o  których  mowa  w  ust.  3  uniemożliwia

ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, tj. zwolnienie z zajęć

przekroczyło  50%  planowanych  zajęć  w  danym  okresie,  uczeń  nie  podlega

klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej

wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

7. Dyrektor  szkoły,  na  wniosek  rodziców  oraz  na  podstawie  opinii  poradni

psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem

Aspergera z nauki drugiego języka obcego.

8. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5. posiadającego orzeczenie o potrzebie

kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania,  zwolnienie  z  nauki

drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

9. W przypadku zwolnienia ucznia z  nauki  drugiego języka obcego w dokumentacji

przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „zwolniony”  albo

„zwolniona”.
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10. Uczeń  zwolniony  z  zajęć  wymienionych  w  ust.  3  i  5  ma  obowiązek  biernego

uczestnictwa  i  przebywania  pod  opieką  nauczyciela  na  lekcji  (wych.  fiz.)  lub

w szkolnej bibliotece (informatyka, j. obcy), jeśli zajęcia te wypadają w środku planu

lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne,

uczeń może być zwolniony z obecności na tych lekcjach po przedstawieniu pisemnej

prośby rodziców.

11. Nauka drugiego  języka nie  dotyczy  uczniów z  niepełnosprawnością  intelektualną

w stopniu lekkim, przy czym na pisemny wniosek rodzica uczeń ten może uczyć się

drugiego języka obcego nowożytnego.

12. Jeżeli  uczeń,  o  którym  mowa  w  ust.9  nie  uczy  się  drugiego  języka  obcego

nowożytnego, uczęszcza na zajęcia z techniki.

§ 82.
1. Klasyfikowanie  śródroczne  przeprowadza  się  na  koniec  I  półrocza,  a  roczne  na

koniec II półrocza.

2. Oceny  klasyfikacyjne  ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia

edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem

oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie

jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec półrocza.

3. Na miesiąc przed śródrocznym/rocznym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla

niego śródrocznej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej.

4. Poprzez  przewidywaną  śródroczną/roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  zajęć

edukacyjnych  należy  rozumieć  ocenę  wpisaną  przez  nauczyciela  danych  zajęć

edukacyjnych w dzienniku elektronicznym, w kolumnie przeznaczonej na ten wpis

oceny śródrocznej/rocznej, na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną.

5. Jeżeli  uczeń  opuścił  więcej  niż  50%  zajęć  z  danego  przedmiotu,  stanowi  to

podstawę do nieklasyfikowania ucznia z tego przedmiotu.

6. W przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  obowiązkowych  lub  dodatkowych  zajęć

edukacyjnych w dokumentacji  przebiegu nauczania zamiast  oceny klasyfikacyjnej

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

7. Oceny  klasyfikacyjne  nauczyciel  jest  zobowiązany  wystawić  na  tydzień  przed
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klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

§ 83.
8. Skalę  ocen  bieżących  i  śródrocznych  z  zajęć  edukacyjnych  ustala  rada

pedagogiczna.

9. Bieżące oceny w klasach I–III,  bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne

z zajęć  edukacyjnych,  począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej  oraz  oceny

końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali, używając oznaczeń:

1) stopień celujący (6) - cel,

2) stopień bardzo dobry (5) - bdb,

3) stopień dobry (4) - db,

4) stopień dostateczny (3) - dst,

5) stopień dopuszczający (2) - dop,

6) stopień niedostateczny (1) - ndst.

10. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia klasy I–III:

1) „6” oznacza, że uczeń biegle opanował wiadomości i  umiejętności edukacyjne

przewidziane  w  realizowanym  przez  nauczyciela  programie  nauczania  oraz

wykonuje  oryginalne  i  twórcze prace wskazujące na dużą samodzielność ich

uzyskania;

2) „5”  oznacza,  że  uczeń  w  pełni  opanował  zakres  wiadomości  i  umiejętności

przewidzianych  w  realizowanych  przez  nauczyciela  treściach  programowych,

a swoje umiejętności potrafi zastosować w różnych sytuacjach;

3) „4” oznacza,  że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości  i  umiejętności

przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest

pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści

kształcenia;

4) „3” oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości

i umiejętności  przewidziane  w  realizowanym  przez  nauczyciela  programie

nauczania,  co  może  oznaczać  jego  problemy  przy  poznawaniu  kolejnych,

trudniejszych treści kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych;

5) „2”  oznacza,  że  opanowane  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności

przewidziane w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są tak
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niewielkie,  że  uniemożliwiają  dalsze  przyswojenie  materiału  nauczania,

większość zadań indywidualnych uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela;

6) „1” oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu

nauczania,  iż  uniemożliwia  mu  to  bezpośrednią  kontynuację  opanowania

kolejnych treści wymagań edukacyjnych.

1. Oprócz  bieżącego  oceniania  w  skali  cyfrowej  nauczyciele  klas  I-III  stosują

różnorodne  formy  ustnych  ocen  bieżących  (np.  w  formie  pochwały,  gratulacji,

komentarza, naklejki motywującej itp.).

2. Oceny  za  prace  pisemne,  sprawdzające  osiągnięcia  uczniów  (dyktanda,

sprawdziany,  testy),  są  oznaczone  kolorem  czerwonym  i  mogą  być  opatrzone

komentarzem.

3. Ocena  postępów  w  nauce  religii  jest  wyrażona  stopniem  na  arkuszu  oceny

śródrocznej oraz na świadectwie.

4. Ocena  śródroczna  w  przeciwieństwie  do  oceny  rocznej  zawiera  dodatkowo

zalecenia do dalszej pracy z uczniem, dotyczące zarówno postępów w nauce, jak

i zachowaniu.

5. Ocenę  śródroczną  otrzymuje  rodzic  lub  opiekun  po  zakończeniu  I  półrocza  na

specjalnie przygotowanym arkuszu podpisanym przez nauczyciela.

§ 84.
1. Nauczyciele klas IV-VIII  przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na

poszczególne oceny szkolne w stopniach:

1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń który:

 a) w wysokim stopniu opanował  wiedzę i  umiejętności  z  danego przedmiotu

określone programem nauczania,

 b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

 c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych  lub  praktycznych  uwzględnionych  w  programie  przyjętym

przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe,

 d) uzyskał  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim,

uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,

 e) osiąga  sukcesy  w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych,  zawodach
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sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub

posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia;

2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

 a) opanował  pełny  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem

nauczania  przyjętym  przez  nauczyciela  w  danej  klasie  oraz  sprawnie

posługuje się zdobytymi wiadomościami,

 b) rozwiązuje  samodzielnie  problemy  teoretyczne  i  praktyczne  objęte

programem  nauczania  przyjętym  przez  nauczyciela,  potrafi  zastosować

posiadaną  wiedzę  do  rozwiązywania  zadań  i  problemów  w  nowych

sytuacjach;

3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:

 a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie

większości  treści  programowych  i  poprawnie  rozwiązuje  samodzielnie

zadania teoretyczne i praktyczne z danego przedmiotu,

 b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe

zadania teoretyczne lub praktyczne;

4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:

 a) opanował  podstawowe  wiadomości  i  umiejętności,  użyteczne  w  życiu

codziennym i  absolutnie  niezbędne do kontynuowania  nauki  na  wyższym

poziomie,

 b) rozwiązuje  zadania  o  średnim  stopniu  trudności,  czasami  przy  pomocy

nauczyciela.

 c) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim

stopniu trudności;

5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:

 a) posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające mu świadome korzystanie

z lekcji,

 b) pracuje przy pomocy nauczyciela, korzysta z jego uwag i  rad oraz potrafi

rozwiązać proste zadania, typowe dla danego przedmiotu,

 c) braki, które ma może nadrobić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

 d) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim

- 82 -



Statut Szkoły Podstawowej w Korzeniowie -  Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

stopniu trudności;

6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:

 a) nie opanował minimum wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu, co

uniemożliwia mu zdobywanie wiedzy,

 b) często  nie  potrafi  rozwiązać  prostych  zadań,  nawet  przy  pomocy

nauczyciela,

 c) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)

stopniu trudności.

2. Oceny bieżące (klasy I-VIII) wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne

i roczne w klasach IV -VIII - w pełnym brzmieniu.

3. Szczegółowe  kryteria  oceniania  z  zajęć  edukacyjnych  znajdują  się

w przedmiotowych zasadach oceniania.

4. Nauczyciele  stosują  następujące  sposoby  sprawdzania  osiągnięć  edukacyjnych

uczniów:

1) prace pisemne:

 a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na

maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach, nie musi być zapowiadana – trwa do

15 minut,

 b) klasówka (praca kontrolna/sprawdzian diagnostyczny)  obejmująca większą

partię  materiału,  zapowiedziana  przez  nauczyciela  z  co  najmniej

tygodniowym wyprzedzeniem, po gruntownym powtórzeniu materiału, termin

powinien być odnotowany w dzienniku elektronicznym,

2) praca i aktywność na lekcji;

3) odpowiedź ustna;

4) praca domowa;

5) prace twórczości;

6) testy sprawnościowe.

§ 85.
1. Ocena bieżąca:

1) powinna być dokonywana systematycznie;

2) uczeń  powinien  zostać  oceniony  z  każdej  sprawności  charakterystycznej  dla
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danego przedmiotu;

3) przy ocenianiu nauczyciel  uzasadnia ocenę,  daje uczniowi  wskazówki,  w jaki

sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;

4) uzasadnienie  powinno  być  sformułowane  w  sposób  życzliwy  dla  ucznia

i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

5) prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch

tygodni od momentu napisania pracy, kartkówki - w ciągu tygodnia od napisania,

jeśli  termin  ten  zostanie  przekroczony,  nauczyciel  nie  wpisuje  ocen

niedostatecznych;

6) uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał

ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu

do szkoły,  termin  i  czas wyznacza nauczyciel  tak,  aby nie  zakłócać procesu

nauczania pozostałych uczniów;

7) uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę niedostateczną – termin, czas i formę

ustala nauczyciel.

2. Nie  ocenia  się  ucznia  negatywnie  w  dniu  powrotu  do  szkoły  po  dłuższej,

usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika

na życzenie ucznia.

3. Nie  ocenia  się  negatywnie  ucznia  znajdującego  się  w  trudnej  sytuacji  losowej

(wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę

pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika na życzenie ucznia.

4. W ciągu jednego tygodnia  uczeń może pisać  maksymalnie  dwie  prace klasowe,

jedną w ciągu dnia.

5. W  przypadku  opuszczenia  przez  ucznia  co  najmniej  25%  zajęć  edukacyjnych

nauczyciel  może  wyznaczyć  mu  pisemny  sprawdzian  frekwencyjny  z  materiału

realizowanego w okresie nieobecności ucznia.

§ 86.
Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:

1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających

z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania;
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2) informowanie  uczniów  i  rodziców  o  wymaganiach  edukacyjnych  wynikających

z realizowanego programu nauczania;

3) informowanie uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć;

4) informowanie  uczniów  i  rodziców  o  warunkach  i  trybie  uzyskiwania  wyższej  niż

przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych;

5) stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;

6) systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;

7) dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, do indywidualnych

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;

8) informowanie ucznia i rodziców na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady

pedagogicznej o przewidywanej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej

ocenie zachowania;

9) informowanie  ucznia  na  7  dni  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady

pedagogicznej  o  ustalonej  ocenie  śródrocznej/rocznej  z  zajęć  edukacyjnych oraz

śródrocznej/rocznej ocenie zachowania;

10) na  miesiąc  przed  rocznym  posiedzeniem  klasyfikacyjnym  rady  pedagogicznej

powiadamia  się  rodziców  uczniów  zagrożonych  oceną  niedostateczną  w  formie

pisemnej, za potwierdzeniem odbioru;

11) przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce;

12) uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców;

13) udostępnianie sprawdzonych i  ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej

dokumentacji  dotyczącej  oceniania  ucznia  na  jego  wniosek  lub  wniosek  jego

rodziców.

§ 87.
Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:

1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;

2) usprawiedliwienie w określonym terminie nieobecności na zajęciach;

3) prowadzenie  zeszytu  przedmiotowego,  zeszytów  ćwiczeń  i  innych  wymaganych

przez nauczyciela;

4) pisanie każdej pracy kontrolnej;
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5) aktywne uczestnictwo w zajęciach;

6) wywiązywanie  się  z  obowiązków  ucznia  na  zajęciach  wychowania  fizycznego,

techniki, plastyki i muzyki na miarę swoich możliwości.

§ 88.
1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe z zachowania ustala

się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

1) ocena wzorowa - wz,

2) ocena bardzo dobra - bdb,

3) ocena dobra - db,

4) ocena poprawna - pop,

5) ocena nieodpowiednia - ndp,

6) ocena naganna - ng

2. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku elektronicznym klasy z zastosowaniem

skrótu literowego oceny. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich

wpis, a także w arkuszach ocen – słownie, w pełnym brzmieniu.

§ 89.
1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków

szkolnych,  jego  kulturze  osobistej,  udziale  w  życiu  klasy,  szkoły  i  środowiska,

postawie  wobec  kolegów  i  innych  osób,  na  podstawie  Rozporządzenia  MEN

w sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania

i promowania uczniów i słuchaczy szkół publicznych oraz statutu.

2. Kryteria oceniania zachowania:

Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia następujące obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

3. W  klasach  I–III  ocena  zachowania  śródroczna  i  roczna  jest  oceną  opisową,
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a w ocenianiu bieżącym stosuje się skalę wymienioną w punkcie 1.

4. Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  określając  ocenę  zachowania,

wychowawca  zwraca  uwagę  na  częstotliwość  i  nasilenie  zjawisk  zawartych

w kryteriach oceny.

5. Za punkt  wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą,  która określa właściwe zachowanie

i jest oceną pozytywną.

6. W szkole  obowiązują  następujące  kryteria  ocen  zachowania  uczniów  w klasach

IV–VIII:

7. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1) wyróżnia się starannym przygotowaniem do wszystkich zajęć szkolnych i osiąga

odpowiednio wysokie wyniki w odniesieniu do wkładu pracy i swoich możliwości;

2) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,

3) dąży do doskonalenia wiedzy i umiejętności, wytrwale przezwycięża trudności;

4) rozwija zainteresowania i uzdolnienia (udział w konkursach i olimpiadach, praca

w kołach zainteresowań);

5) terminowo  usprawiedliwia  nieobecności  w  szkole,  może  mieć  co  najwyżej

1 godzinę nieusprawiedliwioną;

6) wyróżnia się uczciwością w każdej sytuacji życia szkolnego, właściwie reaguje

na dostrzeżone przejawy zła;

7) zawsze szanuje ludzi, ich pracę, przekonania i poglądy, a także cudzą własność

i mienie publiczne;

8) wyróżnia  się  aktywnością  w  pracy  na  rzecz  klasy  i  szkoły,  jest  inicjatorem

i organizatorem  imprez  klasowych  oraz  szkolnych,  działa  w  organizacjach

uczniowskich lub w kołach zainteresowań;

9) swym zachowaniem kształtuje pozytywny wizerunek szkoły, godnie reprezentuje

szkołę na zewnątrz;

10) chętnie  uczestniczy  w  konkursach  szkolnych  i  pozaszkolnych  lub  zawodach

sportowych i odnosi sukcesy;

11) wyróżnia się kulturalnym i taktownym zachowaniem w każdej sytuacji szkolnej  

i pozaszkolnej;

12) prezentuje wysoką kulturę słowa;
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13) zawsze dba o swój wygląd (czyste, stosowne ubranie, odpowiednia fryzura, brak

makijażu); nosi zmienne obuwie;

14) podczas uroczystości szkolnych występuje w odświętnym (galowym) stroju,

15) w każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa;

16) w sposób rozważny i odpowiedzialny reaguje na zaistniałe zagrożenia zdrowia

i bezpieczeństwa, nie podejmuje zachowań ryzykownych.

8. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) jest przygotowany do lekcji i pracuje na miarę swoich możliwości;

2) systematycznie i na ogół punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne;

3) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;

4) stara się pokonywać trudności, doskonalić wiedzę i umiejętności;

5) terminowo usprawiedliwia nieobecności w szkole, może mieć co najwyżej od 2

do 3 godzin nieusprawiedliwionych;

6) postępuje uczciwie w życiu codziennym i reaguje na dostrzeżone przejawy zła;

7) szanuje ludzi i ich pracę, poglądy, cudzą własność i mienie publiczne;

8) swoim zachowaniem wpływa na pozytywny wizerunek szkoły, dba o jej  honor

i tradycje;

9) angażuje  się  w  działania  na  rzecz  klasy  i  szkoły,  pomaga  w  organizowaniu

imprez, wywiązuje się z podjętych zadań;

10) chętnie uczestniczy w konkursach i zawodach;

11) jest koleżeński, pomaga innym;

12) jest kulturalny i taktowny;

13) dba o kulturę słowa, używa form grzecznościowych;

14) dba o schludny, estetyczny wygląd, nosi zmienne obuwie;

15) występuje w odświętnym stroju podczas uroczystości szkolnych;

16) przestrzega  zasad  bezpieczeństwa,  jest  zwykle  odpowiedzialny  za  siebie

i innych;

17) prawidłowo  reaguje  na  zaistniałe  zagrożenia,  nie  podejmuje  zachowań

ryzykownych.

9. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) zwykle  jest  przygotowany  do  zajęć  szkolnych,  stara  się  pracować  na  miarę
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swoich możliwości;

2) zwykle jest punktualny (nie zdarzają mu się spóźnienia z błahych powodów lub

zawinione przez siebie), systematycznie uczęszcza na zajęcia;

3) często  podejmuje  próby  pokonywania  napotykanych  trudności,  korzysta

z proponowanej pomocy;

4) stara się  usprawiedliwiać  nieobecności  w szkole  terminowo (sporadycznie po

terminie);

5) może mieć najwyżej od 4 do 8 godzin nieusprawiedliwionych;

6) stara się postępować uczciwie w codziennym życiu szkolnym;

7) na ogół szanuje ludzi i ich pracę, cudzą własność i mienie publiczne;

8) stara się dbać o pozytywny wizerunek szkoły, jej honor i tradycje;

9) czasami  podejmuje  dobrowolnie  działania  na  rzecz  klasy,  dobrze  się  z  nich

wywiązuje;

10) zdarza się mu uczestniczyć w konkursach lub zawodach;

11) na prośbę nauczyciela pomaga innym;

12) stara się zachowywać kulturalnie, dba o kulturę słowa;

13) sporadyczne zachowania nietaktowne poprawia i eliminuje;

14) zwykle  dba  o  swój  wygląd  i  stosowny  strój,  sporadycznie  zdarza  mu  się

zapomnieć o zmianie obuwia;

15) eliminuje sporadyczne zastrzeżenia co do stosowności stroju lub wyglądu; 

16) dostosowuje  się  do  obowiązujących  zasad  bezpieczeństwa,  dba  o  zdrowie

własne i innych;

17) sporadyczne uchybienia poprawia i eliminuje.

10. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1) niesystematycznie przygotowuje się do zajęć i w stosunku do swoich możliwości

osiąga przeciętne wyniki w nauce;

2) stara się systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia, choć zdarzają się

mu spóźnienia z błahych powodów;

3) uczeń rzadko podejmuje próby pokonywania trudności,  sporadycznie korzysta

z proponowanej pomocy;

4) ma problemy z  terminowym usprawiedliwianiem nieobecności,  może mieć  co
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najwyżej od 9 do 12 godzin nieusprawiedliwionych;

5) zdarzyło mu się postąpić nieuczciwie, ale naprawił swój błąd;

6) zdarza się nie szanować innych ludzi lub ich własności, potrafi jednak naprawić

swój błąd;

7) postępowanie nie przynosi ujmy szkole;

8) na prośbę nauczyciela stara się wykonać powierzone mu zadania na rzecz klasy

lub szkoły;

9) często  zachowuje  się  nietaktownie,  nie  zawsze  dba  o  kulturę  słowa,  ale

niewłaściwe  zachowania  koryguje  po  interwencji  nauczyciela  lub  innych

pracowników szkoły;

10) trzeba zwracać uwagę na niestosowność stroju (fryzura, makijaż, niestosowne

lub niebezpieczne ozdoby), przypominać o zmianie obuwia;

11) najczęściej koryguje zachowanie;

12) zdarza się, że powoduje zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia własnego lub

innych, lekceważy zaistniałe zagrożenie;

13) działania wychowawcze przynoszą poprawę zachowania ucznia.

11. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1) często lekceważy obowiązki szkolne, sporadycznie przygotowuje się do zajęć;

2) spóźnia się i opuszcza lekcje, często z błahych powodów;

3) z własnej inicjatywy nie podejmuje prób pokonywania trudności, zdarza mu się

skorzystać  z  proponowanej  pomocy  po  wielokrotnych  zachętach  ze  strony

nauczyciela;

4) podczas zajęć wymaga częstych upomnień nauczyciela, negatywne zachowania

potrafi poprawić na krótko;

5) często zapomina o terminowym usprawiedliwianiu nieobecności, zdarzają mu się

ucieczki  z  lekcji  i  wagary,  może  mieć  co  najwyżej  15  godzin

nieusprawiedliwionych;

6) postępowanie  często  przeczy  zasadzie  uczciwości,  jest  obojętny  wobec

przejawów zła;

7) swoim zachowaniem często lekceważy innych, nie szanuje cudzej własności -

rzadko podejmuje próby poprawy swojego zachowania;
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8) zachowanie wpływa negatywnie na kształtowanie wizerunku szkoły;

9) nie dba o jej honor i tradycje;

10) nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań;

11) często bywa nietaktowny, agresywny, wulgarny, rzadko lub na krótko poprawia

zachowanie mimo umów i obietnic;

12) zwykle jest niestosownie ubrany, często nie nosi zmiennego obuwia;

13) rzadko bądź na krótko poprawia zachowanie;

14) zachowanie  stwarza  zagrożenie  zdrowia  lub  bezpieczeństwa  własnego  lub

innych.

12. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1) wykazuje lekceważącą postawę wobec obowiązków szkolnych, bardzo rzadko

jest przygotowany do zajęć;

2) nagminnie  spóźnia  się  bez  uzasadnionych  powodów,  samowolnie  opuszcza

teren szkoły;

3) nie  podejmuje  prób  pokonywania  trudności,  nie  korzysta  z  proponowanych

form pomocy;

4) na  zajęciach  wymaga  stałego  dozoru  i  częstych  upomnień,  zdarza  mu  się

krótkotrwała poprawa, zwykle jednak nie eliminuje negatywnych zachowań;

5) często nie usprawiedliwia nieobecności w szkole, wagaruje, ucieka z lekcji, ma

powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności;

6) lekceważy obowiązujące normy zachowania, świadomie je łamie;

7) niszczy mienie szkoły;

8) bywa agresywny, prowokuje konflikty;

9) ma zły wpływ na innych uczniów;

10) jego postępowanie przynosi ujmę szkole;

11) sporne sytuacje rozwiązuje w sposób agresywny, jest wulgarny;

12) krzywdzi  innych słowem lub czynem (kpiny, przezwiska, ośmieszanie, groźby,

popychanie, itp.);

13) strojem i wyglądem manifestuje lekceważenie norm życia szkolnego;

14) nie nosi zmiennego obuwia;

15) wykazuje lekceważącą postawę wobec obowiązujących zasad bezpieczeństwa;
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16) zachowanie stwarza zagrożenie dla niego i innych, wymaga stałego nadzoru.

13. Uczeń  wzorowy  i  bardzo  dobry  nie  może  mieć  ocen  cząstkowych  zachowania

niższych niż dobre.

14. Naganna  ocena  zachowania  wymaga  szczegółowego  pisemnego  uzasadnienia

przez wychowawcę.

15. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§ 90.
Ogólne zasady oceniania zachowania ucznia:

1. Ocena  wychowawcy  jest  oceną  podsumowującą,  jawną,  umotywowaną,

uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy,

opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.

2. W ciągu semestru nauczyciele uczący ucznia i nieuczący w danej klasie, a także

dyrektor  szkoły  dokonują  wpisów  o  pozytywnych  i  negatywnych  przejawach

zachowań  ucznia  w  dzienniku  elektronicznym  danego  oddziału.  Także  inni

pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.

3. Ustalona  przez  wychowawcę  klasy  śródroczna  i  roczna  ocena  klasyfikacyjna

zachowania jest ostateczna.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć

edukacyjnych ani na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

5. Przy  ustalaniu  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  ucznia,  u  którego  stwierdzono

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń

lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 91.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela

o  ustalenie  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć

edukacyjnych.

2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy

zasadności tego wniosku.
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3. Nauczyciel  dokonuje  analizy  wniosku  w  oparciu  o  udokumentowaną  realizację

obowiązków przewidzianych dla danych zajęć edukacyjnych. W oparciu o tę analizę

może ocenę podwyższyć lub utrzymać.

4. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna.

§ 92.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z pisemnym wnioskiem do wychowawcy

o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności tego wniosku.

3. Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu  o udokumentowaną realizację

obowiązków określonych w §  86  niniejszego statutu. W oparciu o tę analizę może

ocenę podwyższyć lub utrzymać.

4. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna.

§ 93.
1. Klasyfikacja  śródroczna  podsumowuje  osiągnięcia  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych

określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustala, według

skali  ocen  ustalonej  w  statucie,  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych

i zachowania.

2. Klasyfikację  śródroczną przeprowadza się  raz w ciągu roku szkolnego w okresie

7 dni poprzedzających zakończenie I półrocza.

3. Klasyfikacja  roczna  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  ucznia  z  zajęć

edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  i  zachowania  ucznia

w danym  roku  szkolnym  oraz  ustaleniu  rocznych  lub  końcowych  ocen

klasyfikacyjnych z  zajęć  edukacyjnych i  zachowania  według skali  ocen ustalonej

w statucie.

§ 94.
1. Ustala się następujące zasady informowania:

1) o  wymaganiach  edukacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych,  zasadach  oceniania

zachowania  oraz  warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania;

2) uczniowie informowani są na pierwszej lekcji  zajęć edukacyjnych na początku

roku szkolnego,
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3) rodzice – na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny,

4) o  ocenach  bieżących  z  zajęć  edukacyjnych  i  o  zachowaniu  ucznia  rodzice

informowani są:

5) na spotkaniach z rodzicami, zgodnie z kalendarzem szkoły,

6) na  spotkaniach  indywidualnych,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu

z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu,

7) poprzez informację w dzienniku elektronicznym,

8) telefonicznie  (w  wyjątkowych  sytuacjach  wymagających  natychmiastowego

kontaktu z rodzicem).

2. Informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć

edukacyjnych  i  zachowania  przekazują  w  formie  pisemnej  wychowawcy

poszczególnych klas na zebraniach klasowych lub poprzez dziennik elektroniczny.

3. Potwierdzeniem  otrzymania  informacji  o  przewidywanych  dla  ucznia  rocznych

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania jest podpis rodzica na

liście  obecności  na  zebraniu  klasowym  lub  informacja  zwrotna  zawarta

w korespondencji dziennika elektronicznego.

4. W przypadku przewidywanej dla ucznia oceny niedostatecznej z jednego lub kilku

przedmiotów  oraz  nieobecności  rodzica  na  zebraniu,  braku  potwierdzenia

zapoznania  się  z  informacją  wysłaną  poprzez  dziennik  elektroniczny,  informację

przekazuje się listem poleconym na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady

pedagogicznej.

§ 95.
1. W  przypadku,  gdy  w  wyniku  klasyfikacji  śródrocznej  uczeń  uzyskał  ocenę

niedostateczną z zajęć edukacyjnych obowiązkowych, ma obowiązek zaliczyć treści

zawarte  w programie  nauczania  danego przedmiotu  najpóźniej  do  końca marca.

Sposób zaliczenia ustala nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu z uczniem.

2. Jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej otrzyma ocenę niedostateczną z jednych

lub dwóch zajęć obowiązkowych przeprowadza się egzamin poprawkowy.

3. Uczniowi,  który  nie  został  sklasyfikowany  w  wyniku  klasyfikacji  śródrocznej  lub

rocznej, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

4. Dyrektor  szkoły  może  zwolnić  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych  na  warunkach
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określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu

oceniania, klasyfikowania i promowania.

5. Szczegółowy sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego

określa  rozporządzenie  MEN w  sprawie  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

6. W  przypadku,  gdy  ocena  z  zajęć  edukacyjnych  ustalona  została  niezgodnie

z prawem, przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności zgodnie z art.

44n, ust. 4 pkt 1 Ustawy o systemie oświaty.

7. Szczegółowe  zasady  oraz  przebieg  egzaminu  ósmoklasisty  określa  centralna

i okręgowa komisja egzaminacyjna.

8. Dyrektor  szkoły  odpowiada  za  organizację  i  prawidłowy  przebieg  egzaminu

ósmoklasisty.

Rozdział  X 
Rozwiązywanie konfliktów i sporów

§ 96.
1. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapobieganie przyczynom powstawania sporów

dotyczących szkoły.

2. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów

jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji.

3. Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu

ze spotkania mediacyjnego w 3 egzemplarzach, które podpisują osoby upoważnione

do negocjacji. Protokół zawiera ustalenia z mediacji, a w przypadku gdy mediacje

nie przyniosły ostatecznego rozstrzygnięcia, protokół zawiera także zdania odrębne.

4. Protokoły przekazuje się do dokumentacji organów biorących udział w negocjacji,

a jeden egzemplarz do wiadomości dyrektora.

5. Sprawy sporne, w których dyrektor szkoły nie jest stroną sporu, rozstrzyga dyrektor

szkoły. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

6. Dyrektor,  rozpatrując  sprawy  sporne  pomiędzy  stronami,  w  drodze  zarządzenia,

powołuje komisję składającą się z trzech przedstawicieli rady pedagogicznej i trzech

przedstawicieli rady rodziców, wskazując jej termin oraz zakres rozpatrzenia spraw.
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7. Komisja, o której mowa w ust. 6, ma prawo wglądu do dokumentacji potrzebnej do

ustalenia  stanu  faktycznego  w  sprawie  oraz  do  przesłuchiwania  osób  mających

istotne wiadomości w sprawie.

8. Ustalenia komisji w postaci raportu przekazywane są do dyrektora szkoły.

9. W przypadku gdy dyrektor szkoły jest  stroną konfliktu,  to mediatorem jest osoba

wskazana przez organ wykonawczy organu prowadzącego.

Rozdział  XI 
Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym

§ 97.
1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:

1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej  przedstawionego

harmonogramu;

2) prowadzenie konsultacji, w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na

temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób

dalszej  pracy  z  dzieckiem,  uzyskać  formy  wsparcia  pedagogicznego

i psychologicznego;

3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych, np. Dzień Babci i Dziadka,

Dzień Matki, pasowanie na ucznia klasy I, pasowanie na przedszkolaka, Dzień

Edukacji Narodowej itp.

4) włączanie w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

5) włączanie w organizację i opiekę nad uczniami podczas imprez danego oddziału

klasowego i szkoły.

2. Szkoła w celu wsparcia statutowej działalności, współpracuje z:

1) Parafią Rzymskokatolicką w Korzeniowie;

2) Stowarzyszeniem „Nasz Korzeniów”;

3) Strażą Pożarną w Korzeniowie;

4) Biblioteką Publiczną w Bobrowej;

5) Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie;

6) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żyrakowie;

7) Niepublicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bobrowej;
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8) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębicy;

9) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy;

10) przedstawicielami władz lokalnych;

11) środowiskiem wsi;

12) innymi organizacjami.

Rozdział  XII 
Organizacja Oddziału Przedszkolnego

§ 98.
1. W szkole funkcjonuje publiczny oddział przedszkolny.

2. W skład oddziału przedszkolnego wchodzą dwa oddziały mieszane: oddział dzieci 5-

6 letnich i oddział dzieci 3-4 letnich.

3. Siedzibą  oddziału  przedszkolnego  jest  skrzydło  w  budynku  Szkoły  Podstawowej

w Korzeniowie w miejscowości Korzeniów, nr 77A.

4. Oddział  przedszkolny  dysponuje  2  salami  do  prowadzenia  zajęć  wychowania

przedszkolnego, szatnią, sanitariatami, korytarzem i placem zabaw.

5. Dzieci z oddziału przedszkolnego korzystają z wyżywienia (nieodpłatnie i odpłatnie),

jak uczniowie szkoły.

6. W  oddziałach  prowadzone  są  zajęcia  dodatkowe,  odpłatne,  na  zasadach

określonych uchwałą Rady Gminy.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor może przyjąć do oddziału 3-4

latków dziecko w wieku 2,5- letnie, pod warunkiem, że jest samodzielne w zakresie

samoobsługi.

8. Dzieci 6-letnie podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.

9. Oddział  przedszkolny  przeprowadza rekrutację  w oparciu  o  zasadę powszechnej

dostępności.

10. Zasady  przyjmowania  dzieci  do  oddziału  przedszkolnego  określają  odrębne

przepisy.

§ 99.
1. Organem prowadzącym oddziału przedszkolnego jest Gmina Żyraków.

2. Nadzór  pedagogiczny  nad  oddziałem  przedszkolnym  pełni  Podkarpacki  Kurator
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Oświaty.

3. Oddział  przedszkolny  nie jest  samodzielną  jednostką  budżetową,  stanowi  część

składową budżetu szkoły podstawowej.

4. Obsługę administracyjno–finansową oddziału  przedszkolnego prowadzi  w ramach

obsługi  Szkoły  Podstawowej  Zespół  Obsługi  Finansowo–Administracyjnej

w Żyrakowie.

5. Dokumentację działalności oddziału przedszkolnego prowadzi szkoła i przechowuje

ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Dyrektor  szkoły  kieruje  oddziałem przedszkolnym i  sprawuje  bezpośredni  nadzór

nad  jego funkcjonowaniem.  Szczegółowe kompetencje  dyrektora  w tym zakresie

zostały określone w obowiązkach i kompetencjach dyrektora szkoły.

§ 100.
1. Na terenie oddziału przedszkolnego obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu

i dźwięku przez uczniów i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, takie jak:

nagranie  potrzebne do audycji,  widowiska,  przedstawienia  przedszkolnego,  zajęć

otwartych itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.

2. Pomieszczenia  oddziału przedszkolnego  objęte  są  ochroną  mienia  w  systemie

monitoringu w celu zapewnienia ochrony obiektu szkoły przed włamaniem, zgodnie

z umową.

§ 101.
1. Wszystkie  postanowienia  Statutu  dotyczące  organizacji  oddziaływań

wychowawczych szkoły, bezpieczeństwa uczniów, rozwijania zainteresowań, udziału

w  uroczystościach  szkolnych,  wycieczkach,  wyjazdach,  dożywiania,  pomocy

psychologiczno– pedagogicznej i materialnej, udziału w programach zewnętrznych,

dotyczą również  dzieci  uczęszczających do oddziału  przedszkolnego,  w zakresie

przepisów  prawa  dotyczących  wychowania  przedszkolnego,  jako  że  dzieci

przedszkolne stanowią integralną część społeczności szkolnej.

2. Rodzice  dzieci  przedszkolnych  mają  swoich  reprezentantów  w  radzie  rodziców

szkoły.
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Rozdział  XIII 
Ceremoniał wewnątrzszkolny

§ 102.
1. Szkoła posiada Ceremoniał Wewnątrzszkolny.

2. Ceremoniał  stosowany  jest  w  czasie  uroczystości  szkolnych,  świąt  narodowych

i innych wydarzeń szkolnych.

3. Najważniejsze symbole narodowe objęte poszanowaniem i ceremoniałem:

1) godło państwowe,

2) flaga państwowa,

3) hymn narodowy.

4. Flagę  państwową  zawiesza  się  w  wyznaczonych  miejscach  z  okazji  świąt

państwowych i innych ważnych wydarzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Sposób  zachowania  się  i  organizacji  uroczystości  szkolnych  zawarty  jest

w Ceremoniale Wewnątrzszkolnym.

Rozdział  XIV 
Polityka RODO

§ 103.
1. Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich

danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie

danych), dalej RODO, w szkole obowiązuje Polityka RODO.

2. Postanowienia  dotyczące  Szkoły  Podstawowej  w  Korzeniowie  zostały  zawarte

w Klauzuli Informacyjnej RODO.

3. Klauzula  Informacyjna RODO stanowi  załącznik  do  niniejszego statutu.  Jej  treść

opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Korzeniowie

pod adresem https://bip.spkorzeniow.pl.
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Rozdział  XV 
Postanowienia końcowe

§ 104.
1. Sprawy  nieuregulowane  w  statucie  są  rozstrzygane  w  oparciu  o  obowiązujące

i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

2. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek

organów szkoły.

3. Projekt uchwały o zmianie statutu szkoły jest  przedstawiany do wiadomości  rady

rodziców.

4. Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie

21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.

5. Dyrektor  powiadamia  organy  szkoły  o  każdej  zmianie  w  statucie.  Tekst  statutu

w formie ujednoliconej publikowany jest na stronie internetowej szkoły.
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