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Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku

stan na 01 września 2022 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku.

2. Siedzibą szkoły jest budynek położony przy ulicy Gimnazjalnej 1 w Giżycku.

3. Uchylony.

4. Uchylony.

5. Uchylony.

6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Giżycko, 11-500 Giżycko, Aleja

1 Maja 14 a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Warmińsko-Mazurski

Kurator Oświaty w Olsztynie.

7. Szkoła jest jednostką budżetową.

8. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Giżycku.

9. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 2

1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. –

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

2) Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

3) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 im. św. Jana Pawła II

w Giżycku;

4) Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dzieci i uczniów

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, dziećmi

oraz uczniami;

5) Nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę klasy, oddziału

lub grupy wychowawczej realizującego zadania statutowe szkoły;
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6) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów szkoły lub grupę wychowawczą;

7) Specjaliście - należy przez to rozumieć w szczególności psychologa, pedagoga,

logopedę, doradcę zawodowego;

8) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły, o której mowa w pkt 3.

§ 3

Uchylony.

§ 4

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.

2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

3. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

4. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia

w sprawie organizacji roku szkolnego.

5. Do realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

2) biblioteki;

3) świetlicy;

4) stołówki;

5) auli;

6) gabinetu profilaktyki zdrowotnej;

7) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

8) pomieszczeń sanitarno-higienicznych;

9) szatni.

§ 4 a

Szkoła posiada Sztandar Szkoły:

1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonego przez

dyrektora Szkoły nauczyciela;

2) uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja

uczniowska w Szkole, dlatego tworzący go uczniowie muszą wyróżniać się w nauce,

prezentować nienaganną postawę i wzorowe zachowanie;

3) w skład osobowy pocztu sztandarowego wchodzą: chorąży oraz asysta;
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4) sztandar wyprowadzany jest przez grupę sztandarową podczas uroczystości

szkolnych i państwowych, w których uczestniczy społeczność szkolna;

5) w skład grupy sztandarowej wchodzą uczniowie oddziałów najstarszych klas,

którzy osiągnęli na koniec roku szkolnego średnią ocen z obowiązkowych zajęć

edukacyjnych powyżej 4,75 i otrzymali wzorową ocenę z zachowania; uczniowi, który

uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię i/lub etykę, do średniej ocen

wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć;

6) weryfikacji członków pocztu sztandarowego i grupy sztandarowej dokonuje się dwa

razy w roku: po wystawieniu ocen śródrocznych i rocznych;

7) poczet sztandarowy i grupa sztandarowa zawsze występuje w strojach galowych;

w trakcie uroczystości na wolnym powietrzu uczniowie ci mogą nosić okrycia

wierzchnie;

8) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego

ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;

9) strój galowy chorążego to: biała koszula z długim rękawem, ciemna marynarka,

czarne spodnie materiałowe, czarne eleganckie obuwie; strój galowy asysty to -

w przypadku chłopców, jak chorążego, w przypadku dziewcząt- biała klasyczna

koszula z długim rękawem, czarna klasyczna spódnica o długości do kolan, rajstopy

w kolorze cielistym, eleganckie czarne obuwie. W przypadku wysokich temperatur

dopuszcza się koszule z krótkim rękawem, po uzgodnieniu z Dyrektorem;

10) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży

niesie sztandar, opierając drzewce na prawym ramieniu;

11) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod

głowicą (orłem);

l2) sztandarowi oddaje się szacunek; podczas wprowadzania i wyprowadzania

sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”; odpowiednie

komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;

13) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez

chorążego; chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę

i oburącz pochyla sztandar;

14) sztandar oddaje honory: na komendę „Do hymnu”;

15) przekazanie sztandaru odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego;

16) sztandar przechowywany jest w gablocie na piętrze Szkoły.
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Rozdział II

Cele i zadania Szkoły

§ 5

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Prawie oświatowym i Ustawie o systemie

oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, uwzględniające

program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Przestrzega postanowień Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej, kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej

Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach

Dziecka.

2. Szkoła dąży do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego

poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności

oraz wychowania, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji

i ochrony zdrowia.

3. Spełnienie celu, o którym mowa w ust. 2 następuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się,

czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych,

posługiwania się prostymi narzędziami oraz kształtowania nawyków społecznego

współżycia;

2) rozwijania możliwości poznawczych uczniów, tak aby mogli oni przechodzić

od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację

świadomą, przygotowującą do podejmowania zadań wymagających systematycznego

i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;

4) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego

indywidualnych zdolności twórczych;

5) wzmacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności;

6) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność

fizyczną;

7) wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego;

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;

9) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej,

muzycznej i ruchowej;
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10) stwarzanie możliwości nabywania umiejętności nawiązywania i utrzymywania

poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi,

przedstawicielami innych narodowości i ras;

11) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i zapewnienie mu równych szans;

12) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości,

podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

13) kształtowanie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych

i pozaszkolnych; uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt

i otaczającej przyrody;

14) rozwijanie wrażliwości na cierpienie i przejawy niesprawiedliwości;

15) współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności

innowacyjnej.

4. Organy statutowe Szkoły współdziałają ze sobą w bieżącym określeniu priorytetów

oraz kierunku pracy i rozwoju Szkoły.

§ 6

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, mając na uwadze dobro

dzieci, współdziałają ze sobą w zakresie wychowania i nauczania, uwzględniając

w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów oraz potrzeby lokalnego środowiska.

§ 7

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności:

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad

określonych w przepisach prawa stosownie do warunków i wieku uczniów poprzez:

a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,

b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

c) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego;

2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;

3) kształtuje postawy patriotyczne i szacunku dla dobra wspólnego

oraz przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie;

4) sprzyja zachowaniom proekologicznym;

5) umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych,

artystycznych, organizowanych uroczystościach szkolnych, pracach samorządu

klasowego i szkolnego;
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6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;

7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły

i społeczności lokalnej;

8) wdraża do dyscypliny i punktualności.

3. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny będący alternatywą

dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

§ 8

1. Szkoła tworzy program wychowawczo - profilaktyczny po zdiagnozowaniu potrzeb

środowiska uczniów, nauczycieli, rodziców oraz lokalnej społeczności.

2. Program wychowawczo - profilaktyczny jest poddawany ewaluacji, doskonalony

oraz dostosowywany do zmieniających się potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli

oraz lokalnej społeczności.

3. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami w celu wdrażania programu.

4. Program wychowawczo - profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu

z Radą Pedagogiczną.

5. Szkoła realizuje zadania z zakresu Doradztwa Zawodowego.

§ 9

1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Szkoła w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez:

a) urozmaicony proces nauczania,

b) naukę języka obcego,

c) komputerowe wspomaganie procesu edukacyjnego,

d) organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

oraz zajęć dodatkowych;

2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego

kształcenia poprzez:

a) organizowanie zajęć z przedstawicielami różnych zawodów;

b) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe,

3) rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań,

imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych;

4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym i mającym

trudności w nauce.
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2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie planów nauczania dla szkoły

podstawowej.

§ 10

1. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1) promocji i ochronie zdrowia;

2) ścisłym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) respektowaniu zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza.

2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych

możliwości poprzez:

1) pomoc materialną oraz dożywianie uczniów;

2) opiekę świetlicową;

3) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) realizację zajęć profilaktycznych.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, prowadzone są w oparciu o diagnozę środowiska

uczniów przeprowadzoną przez Szkołę, lekarza, poradnię psychologiczno-

pedagogiczną oraz w miarę posiadanych środków.

§ 11

1. Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują

pomocy i wsparcia, Szkoła zapewnia w szczególności:

1) pomoc psychologiczno- pedagogiczną,

2) konsultacje i pomoc merytoryczną poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym

specjalistycznej,

3) pomoc w zdobyciu wsparcia materialnego, w tym GOPS-u, MOPS-u i innych.

2. Uczniom na poziomie klas I – III, IV – VI lub VII – VIII przybywającym z zagranicy,

podlegającym obowiązkowi szkolnemu w Szkole, którzy nie znają języka polskiego

albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają

dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania

formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia, mogą być

utworzone oddziały przygotowawcze.

§ 12

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych

na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu

terytorialnego.
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2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie

do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających

z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Rozdział III

Bezpieczeństwo w Szkole

§ 13

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych

przez szkołę, poprzez:

1) pełnienie dyżurów przez nauczycieli wspomaganych przez pracowników obsługi,

zgodnie z zasadami podanymi w § 13 ust. 2 pkt 4;

2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć

w poszczególnych dniach i różnorodność zajęć w każdym dniu;

3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach

z przedmiotów wymagających podziału na grupy;

4) obciążenia uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

5) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

8) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie

z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

9) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień

na terenie szkoły;

10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli

obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

13) przeprowadzanie raz w roku ćwiczeń ewakuacyjnych z budynku i obiektów

szkolnych wszystkich uczniów i pracowników aktualnie w nich przebywających;

14) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności sal gimnastycznych,

pracowni chemicznej i fizycznej, pokoju nauczycielskiego i gabinetu pielęgniarki

w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy

i instrukcję o zasadach jej udzielania;
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15) dostosowanie mebli – krzeseł i stolików do warunków antropometrycznych

uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;

16) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi

w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły;

17) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji

i zasad bhp;

18) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów

chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem

tych substancji i preparatów;

19) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania

fizycznego;

20) zapewnienie uczniom dostępu do Internetu z zabezpieczeniem dostępu do treści,

które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

2. Szkoła sprawuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb

środowiskowych, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów

bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1) zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice nie mogą zapewnić opieki

przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu poprzez udostępnienie świetlicy

szkolnej. Za bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiadają wychowawcy

świetlicy;

2) nauczyciel po ostatniej lekcji w danej klasie I-III ma obowiązek odprowadzenia

dzieci do szatni i przypilnowania porządku podczas ubierania się oraz

odprowadzenia do świetlicy dzieci, które tam przebywają do czasu odbioru ich

przez rodziców;

3) uczniowie nieuczęszczający do świetlicy przychodzą do szkoły 10 minut

przed zajęciami i opuszczają budynek tuż po zajęciach. W czasie zajęć

organizowanych przez Szkołę wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką

pracowników Szkoły;

4) pracownicy, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1; zobowiązani są do:

a) przestrzegania zasad bhp przez uczniów na każdych prowadzonych przez

siebie zajęciach – nie wolno uczniów pozostawić bez opieki,

b) pełnienia dyżurów wg harmonogramu opracowanego przez dyrekcję Szkoły,

c) wprowadzania uczniów do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia

oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach;
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d) zapewniania uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, demoralizacją

oraz innymi przejawami patologii społecznej;

5) w pracowniach o zwiększonym ryzyku (fizyka, chemia, informatyka, zajęcia

komputerowe) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na pierwszych

zajęciach zapoznaje z nim uczniów;

6) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza

sprawność sprzętu sportowego, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie

ćwiczących, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych

uczniów, asekuruje ich lub organizuje asekurację podczas ćwiczeń na przyrządzie;

7) organizację wycieczek i zawodów sportowych reguluje regulamin wycieczek

szkolnych.

8) w czasie wyjść organizowanych poza terenem Szkoły obowiązują następujące

zasady:

a) każdy nauczyciel zgłasza planowane wyjście w czasie lekcji poza teren szkoły

lub na zawody sportowe organizowane w mieście, umieszczając wpis

w rejestrze wyjść zawierającym:

- miejsce, godzinę wyjścia i powrotu,

- cel lub program wyjścia,

- liczbę uczestników i opiekunów,

- imiona i nazwiska opiekunów,

- podpisy opiekunów i dyrektora szkoły;

b) udział uczniów w zawodach sportowych wymaga pisemnej zgody rodziców

na uczestnictwo dziecka w imprezie oraz listy uczniów potwierdzonej

przez Dyrektora,

3. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich reguluje regulamin dyżurów.

Rozdział IV

Organy Szkoły i ich kompetencje

§ 14

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.
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§ 15

1. Szkołą kieruje Dyrektor.

2. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, określają odrębne przepisy.

§ 16

1. Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i monitoruje pracę Szkoły.

2. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, w szczególności zabiega

o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:

a) sprawowanie funkcji przełożonego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników

Szkoły,

b) kształtowanie aktywnej atmosfery pracy, zapewnienie właściwych warunków pracy

i stosunków między pracownikami,

c) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły

lub przenoszenia ich do innych oddziałów,

d) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawania decyzji

administracyjnych w zakresie udzielania zezwolenia na indywidualny program

lub zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, na realizację obowiązku szkolnego

poza Szkołą, a także przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,

e) występowanie z wnioskiem do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

w Olsztynie o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

f) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednich warunków

kształceni, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży,

g) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie

kształcenia specjalnego ucznia,

h) kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar

stosowanych wobec uczniów,

i) podejmowania decyzji w sprawach zwalniania uczniów z wykonywania określonych

ćwiczeń fizycznych albo realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć

komputerowych, informatyki, drugiego języka,

j) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami,
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k) powierzanie stanowiska Wicedyrektora i odwoływanie z niego, po zasięgnięciu

opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego,

l) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych

przepisach,

m) realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli

na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

n) przedstawianie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia w szczególności wyników

klasyfikacji i promocji uczniów,

o) przedstawianie dwa razy w roku Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wniosków

ze sprawowanego nadzoru nad Szkołą,

p) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji

stanowiących, o ile są zgodne z przepisami prawa,

q) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

r) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,

s) współpraca z rodzicami, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami

i instytucjami środowiskowymi,

t) wykonywanie zadań Przewodniczącego Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej,

v) powoływanie Komisji Rekrutacyjnej i wyznaczanie jej przewodniczącego,

u) podawanie do publicznej wiadomości kryteriów i warunków rekrutacji, sposobu

przeliczania punktów oraz wymaganych dokumentów do celów rekrutacyjnych,

w) rozpatrywanie odwołań rodziców od postanowień Komisji Rekrutacyjnej,

x) wyznaczanie terminu postępowania uzupełniającego w porozumieniu z burmistrzem

miasta,

2) w zakresie spraw organizacyjnych:

a) opracowanie arkusza organizacji Szkoły,

b) dopuszczenie do realizacji szkolnego zestawu programów oraz podręczników

po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,

c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,

d) określenie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych,

e) przygotowanie projektu planu pracy Szkoły,

f) określenie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Regulaminu pełnienia

dyżurów nauczycielskich, Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych, zasad

korzystania z bazy sportowej oraz pomieszczeń i urządzeń szkolnych;
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3) w zakresie spraw finansowych:

a) opracowanie projektu planu finansowego Szkoły i jego zmian,

b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej

i Radzie Rodziców,

c) realizowanie planu finansowego poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami

i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, stosownie

do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;

4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,

b) organizowanie wyposażenia w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

c) organizowanie i nadzorowanie sekretariatu Szkoły,

d) nadzorowanie właściwego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli,

wychowawców i specjalistów oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,

e) organizowania przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac

konserwacyjno-remontowych,

f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;

5) w zakresie spraw bhp, porządkowych i podobnych:

a) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych

przez Szkołę,

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole

porządku oraz dbałości o czystość i estetykę,

c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej

i powszechnej samoobrony, zarządzania kryzysem;

4. Dyrektor Szkoły ma prawo do:

1) zatrudniania i zwalniania – zgodnie z odpowiednimi przepisami – pracowników

Szkoły;

2) decydowania o wewnętrznej organizacji Szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu;

3) wypożyczania za odpłatnością pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia Szkoły –

po podpisaniu umowy między zainteresowanymi stronami w celu przeznaczenia

uzyskanych środków na rozwój Szkoły i poprawę jego bazy.

5. Dyrektor Szkoły odpowiada za:

1) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszym

Statutem;
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2) poziom uzyskanych przez uczniów wyników nauczania i wychowania oraz opieki

nad uczniami;

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynkach Szkoły i podczas zajęć

organizowanych przez Szkołę oraz stan ochrony przeciwpożarowej budynków;

4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Szkoły;

5) prowadzenie dokumentacji pracowników i uczniów zgodnie z przepisami,

za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;

6) ubezpieczenie Szkoły od odpowiedzialności cywilnej.

§ 17

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli,

specjalistów oraz pracowników niebędących nauczycielami.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom szkoły lub placówki;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych

pracowników szkoły.

3. Dyrektor współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym

odrębnymi przepisami.

§ 18

1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Szkoły.

2. Zadania związane z pełnieniem funkcji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb ich realizacji

określają postanowienia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

§ 19

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy

pedagogiczni bez względu na wymiar pracy.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział - z głosem doradczym –

osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady

Pedagogicznej.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
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1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole,

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;

6) przygotowywanie projektu Statutu Szkoły albo jego zmian;

7) ustalenie sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego w celu

doskonalenia pracy Szkoły;

8) ustalanie regulaminu swojej działalności;

9) uchwalenie w porozumieniu z Radą Rodziców programu wychowawczo-

profilaktycznego.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego Szkoły;

3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4) wnioski Dyrektora w sprawach przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród

i innych wyróżnień;

5) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów

nauczania;

6) powierzenie i odwołanie ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska

kierowniczego w szkole;

7) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole;

8) propozycje formy realizacji trzeciej i czwartej godziny wychowania fizycznego;

9) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

10)materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku

szkolnym;

11) średnią ocen ustaloną przez komisję stypendialną do otrzymania stypendium

za wyniki w nauce;
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12)wysokość stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustaloną przez

Dyrektora Szkoły;

13)wnioski Dyrektora o przyznanie uczniom stypendiów za wyniki w nauce lub

osiągnięcia sportowe;

14) powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo

do konkursu nikt się nie zgłosił;

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

nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

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

programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony;

18) zgodę (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

19) sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego

stroju;

20) w sprawie wzoru jednolitego stroju;

21) w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora Szkoły;

22) wniosek nauczyciela, specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej albo wniosek rodziców przedstawiony 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);

23) w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

24) w sprawie wprowadzenia szczegółowego nadzoru nad pomieszczeniami Szkoły lub

terenem wokół Szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację

obrazu (monitoring);

25) w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych

dla nauczycieli pierwszej instancji i członków odwoławczych komisji dyscyplinarnych

dla nauczycieli.

7. Rada Pedagogiczna ma uprawnienia do:

1) delegowania dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej

wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;

2) wnioskowania o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego

stanowiska kierowniczego w Szkole;
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3) wnioskowania o wprowadzenie lub o zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów

na terenie Szkoły jednolitego stroju;

4) wnioskowania o nadanie imienia Szkole;

5) wyboru przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie

nauczyciela od oceny pracy;

6) wyrażenie zgody na realizację niektórych treści nauczania wiedzy o społeczeństwie

w Szkole podstawowej poprzez lekcje organizowane we współpracy z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami oferującymi usługi poradnictwa

zawodowego oraz organizacjami pozarządowymi.

8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności

co najmniej połowy jej członków.

9. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w art. 70 Kompetencje

Rady Pedagogicznej ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe, niezgodnych z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwały informuje organ prowadzący i organ sprawujący

nadzór pedagogiczny.

10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

11. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów

lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 20

1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki działania Rady Rodziców oraz stale

współpracuje z nią – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa m.in. zasady

tworzenia tego organu, tryb przeprowadzania wyborów i pracy rady oraz wewnętrzną

strukturę. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora i innych

organów z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

5. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców

oraz innych źródeł.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego;
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2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia

lub wychowania;

3) opiniowania wewnątrzszkolnego oceniania;

4) opiniowania szkolnego zestawu programów oraz podręczników;

5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

6) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny jego dorobku zawodowego

za okres stażu;

7) opiniowanie propozycji wskazujących formy realizacji trzeciej i czwartej godziny

wychowania fizycznego;

8) opiniowanie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć w Szkole.

7. Rodzice mają prawo do:

1) uzyskania od Dyrektora Szkoły i wychowawcy klasy informacji o zadaniach Szkoły

oraz zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych w Szkole i klasie podczas

zebrań ogólnoszkolnych i klasowych;

2) zapoznania z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów

sprawdzających, poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz egzaminu zewnętrznego;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania,

postępów w nauce, ewentualnie przyczyn trudności w nauce;

4) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii

na temat pracy Szkoły;

5) decydowania o uczestnictwie swojego dziecka w zajęciach religii/etyki

i wychowania do życia w rodzinie;

6) decydowania o wyborze języka nowożytnego i poziomie, z którego uczeń będzie

zdawał egzamin zewnętrzny w przypadku wyboru języka z poziomu II.0.

8. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, dydaktyczne

i profilaktyczne są organizowane dla rodziców:

1) stałe spotkania z wychowawcą, nie rzadziej niż raz na kwartał;

2) dyżury nauczycieli – raz w miesiącu;

3) spotkania z pedagogiem, psychologiem, logopedą wg potrzeb;

4) spotkania Rady Rodziców z Dyrektorem według potrzeb;

5) pedagogizacje rodziców;

6) rozmowy indywidualne wg potrzeb.
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9. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

wybranym w wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.

§ 21

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy

uczniowie Szkoły.

2. Organem samorządu jest Rada Uczniów.

3. Zasady wybierania i działania Rady Uczniów określa regulamin uchwalony

przez uczniów w głosowaniu tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być

sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4. Organ Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

5. Dyrektor zapewnia organowi Samorządu Uczniowskiego organizacyjne warunki

działania oraz stale z nim współpracuje.

6. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów

i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności

za jednostkę i grupę;

2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenie warunków

do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;

3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania

obowiązków szkolnych;

4) przedstawianie władzom Szkoły opinii i potrzeb uczniów, reprezentowanie

interesów ogółu uczniów;

5) dbanie o mienie Szkoły;

6) organizowanie pomocy koleżeńskiej;

7) zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, w razie potrzeby –

wystąpienie w tej sprawie do Rzecznika praw ucznia, Dyrektora lub Rady

Pedagogicznej;

8) dbanie o dobre imię i honor Szkoły.

7. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:

1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach

Szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw i obowiązków

uczniów;

2) wyrażania opinii dotyczących problemów uczniów;
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3) udziału w formułowaniu regulaminów wewnątrzszkolnych regulujących życie

społeczności uczniowskiej;

4) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki oraz publikacji informacji na stronie

internetowej Szkoły;

5) współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form

pomocy materialnej;

6) zgłaszania kandydatur uczniów do nagród oraz prawo wnoszenia uwag do opinii

władz Szkoły o uczniach, poręczeń za uczniów;

7) udziału przedstawicieli – z głosem doradczym – w posiedzeniach Rady

Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych;

8) wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie kandydatury nauczyciela na opiekuna

Samorządu Uczniowskiego;

9) dysponowania, pod nadzorem opiekuna funduszami będącymi w posiadaniu

Samorządu Uczniowskiego;

10) wydawania opinii w sprawie pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora Szkoły;

11) przeprowadzania wyborów Rzecznika praw ucznia i opiekuna Samorządu

Uczniowskiego;

12) uchwalania regulaminu Samorządu Uczniowskiego;

§ 22

1. Działające organy w Szkole wzajemnie informują się o podstawowych kierunkach

planowanej i prowadzonej działalności.

2. Organy, o których mowa w ust 1, współdziałają poprzez wymianę informacji

o działaniach i decyzjach. Poszczególne organy Szkoły mogą zapraszać się wzajemnie

na planowane lub doraźne zebrania w celu wymiany poglądów.

3. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły, który:

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji

w granicach swoich kompetencji;

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły;

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o działaniach

i decyzjach;

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów Szkoły.

§ 23

Spory między organami Szkoły rozpatrywane są na terenie Szkoły z zachowaniem

zasady obiektywizmu.
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§ 24

1. Spory między organami Szkoły (z wyjątkiem, gdy stroną sporu jest Dyrektor)

rozwiązuje Dyrektor.

2. Rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w ust 1, odbywa się na wniosek

zainteresowanych organów.

3. O sposobie rozstrzygnięcia sporu Dyrektor informuje zainteresowane organy na piśmie,

nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust 2.

§ 25

1. Spory między Dyrektorem a Radą Rodziców oraz między Dyrektorem a Samorządem

Uczniowskim rozstrzyga Rada Pedagogiczna.

2. Spory między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozpatruje – w zależności od rodzaju

kompetencji – organ prowadzący Szkołę lub Kurator Oświaty.

§ 26

Ze wszystkich spotkań, zebrań, rozmów, które odbywały się w czasie rozwiązywania

sporu, sporządza się protokół lub notatki służbowe, które przechowuje się

w dokumentacji Szkoły.

§ 27

1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia

i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza na rzecz uczniów

albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej.

2. Zgodę na podjęcie działalności, o której mowa w ust. 1, wyraża Dyrektor Szkoły

po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

Rozdział V

Organizacja zajęć edukacyjnych

§ 28

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwsze półrocze kończy się przed, a drugie

rozpoczyna się po feriach zimowych.

2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określają

przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady

Uczniów może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze ośmiu dni.

1) dniami, o których mowa w ust. 3, są w szczególności:
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a) dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki,

b) dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy,

c) dzień 2 maja, jeśli wypada w dzień powszedni,

d) piątek po święcie Bożego Ciała;

2) Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego

powiadamia uczniów i ich rodziców o ustalonych w danym roku dodatkowych dniach

wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych;

3) w dniach, o których mowa w pkt. 3, Szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć

wychowawczo-opiekuńczych.

4. Dyrektor szkoły w okresie stanu epidemicznego, aby zapewnić prawidłową realizację

celów i zadań szkoły, wprowadza w drodze zarządzenia określające inaczej niż

w statucie unormowania (procedury) dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji roku szkolnego i organizacji pracy

tych jednostek.

§ 29

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

określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do końca

kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący do końca maja każdego roku.

2. W Szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

Odstąpić od tej zasady można tylko za zgodą organu prowadzącego.

3. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający

organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem

prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia specjalistyczne,

nauczanie języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego, które mogą być

prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach oddziałowych, między

klasowych i między oddziałowych.

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich

przedmiotów określonych planem nauczania.
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7. Zajęcia edukacyjne w klasach pierwszego etapu edukacyjnego są prowadzone

w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach

określonych w odrębnych przepisach nie więcej niż 27 uczniów.

7.1. Zwiększenie liczebności oddziału może nastąpić do 4 uczniów będących obywatelami

Ukrainy.

8. Jeżeli liczba uczniów w oddziale kl. I – III zostanie zwiększona zgodnie z ust.

7 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela

prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

9. Oddział, w którym zwiększono liczbę uczniów zgodnie z ust. 7 może funkcjonować

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

10. Podział na grupy dotyczy zajęć w klasach IV-VIII z zajęć komputerowych i języków

obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

11. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy można

dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

12. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII mogą być prowadzone

w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 30

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone

w systemie:

1) edukacji wczesnoszkolnej na pierwszym etapie edukacyjnym;

2) klasowo lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

2. 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.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje

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

edukacyjne należy zrealizować zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny

przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

6. Przerwy międzylekcyjne trwają10 minut, obiadowe - 15 lub 20 minut.
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§ 31

1. Dla uczniów o predyspozycjach sportowych, posiadających odpowiednie warunki

zdrowotne szkoła może za zgodą organu prowadzącego prowadzić oddziały sportowe

lub oddziały ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego.

2. Szkolenia sportowe w klasach sportowych:

1) mogą być realizowane z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowych zarówno

szkoły, jak i innych jednostek organizacyjnych na podstawie umowy zawartej pomiędzy

organem prowadzącym szkołę a daną jednostką;

2) prowadzone są w ramach zajęć sportowych wg programów szkolenia sportowego

opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu.

3. Klasy sportowe realizują program szkolenia sportowego równolegle z programem

kształcenia ogólnego.

4. W ramach programu sportowego szkoła organizuje dla uczniów obozy szkoleniowe

na zasadach i w formach określonych przez organ prowadzący.

5. W klasach sportowych realizuje się ukierunkowany lub specjalistyczny etap szkolenia

sportowego.

6. Wymiar dodatkowych zajęć sportowych w klasach sportowych wynosi 6 godzin

przewidzianych w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej.

7. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką dyscypliny

lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć oddział może być

podzielony na grupy ćwiczeniowe.

8. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w klasie sportowej wynosi co najmniej 10.

Może być niższa za zgoda organu prowadzącego szkołę.

9. W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziału sportowego, którzy ze względu

na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą

w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne.

10. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie

opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi

się od nowego roku szkolnego do oddziału działającego na zasadach ogólnych.

11. Zadaniem klasy sportowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków,

umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych.

12. Uczeń klasy sportowej opuszczający bez usprawiedliwienia zajęcia lekcyjne

lub rażąco zaniedbujący obowiązki szkolne zostaje przeniesiony decyzją dyrektora,

po konsultacjach z Radą Pedagogiczną do oddziału działającego na zasadach ogólnych.
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§ 32

1. Dla uczniów uzdolnionych lub posiadających specjalne predyspozycje mogą być

tworzone oddziały realizujące zwiększoną tygodniową liczbę godzin zajęć edukacyjnych.

2. Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach z języka obcego i informatyki

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym

laboratoryjnych z fizyki, biologii i chemii, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3. Przy podziale na grupy na zajęciach z języka nowożytnego uwzględnia się stopień

zaawansowania znajomości języka obcego przez uczniów.

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 lub mniej niż 30 uczniów,

podziału na grupy na zajęcia, o których mowa w ust. 2, można dokonać tylko za zgodą

organu prowadzącego.

5. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących

prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału

na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń.

6. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń

z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.

§ 33

1. Religia/etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów,

których rodzice wyrażają takie życzenie.

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

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

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

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

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

5. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii/etyki przebywają w bibliotece lub świetlicy.

6. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny; uczeń może uczestniczyć

w dwóch rodzajach zajęć.

7. W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach zajęć, tj. religii i etyki,

do średniej ocen wlicza się ocenę uzyskaną z religii i etyki.

8. Lekcje etyki mogą być organizowane w formie zajęć między oddziałowych.

§ 34

1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-

kompensacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia

z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.



26

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

§ 35

1. Dla uczniów klas IV - VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia

w rodzinie” zgodnie z następującymi zasadami:

1) udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy;

2) uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach;

3) uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach

„Wychowania do życia w rodzinie” przebywają pod opieką nauczyciela w bibliotece

lub na świetlicy;

4) zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 36

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

stosownie do posiadanych środków finansowych.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach między-klasowych i między-oddziałowych

poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają

przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,

profilaktycznym, rekreacyjno-sportowym i inne, w zależności od potrzeb uczniów, mogą

być organizowane także w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

5. Dla uczniów będących obywatelami Ukrainy Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia

z języka polskiego w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego

w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

1) Dodatkowe zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach liczących nie więcej

niż 15 uczniów;

2) Wymiar dodatkowych zajęć nie może być mniejszy niż 6 godzin tygodniowo.

§ 37

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych

zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia
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specjalnego albo indywidualnego nauczania, 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.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć, o których mowa w ust. 1 i 2

po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

4. Uczniowie zwolnieni z informatyki, drugiego języka obcego mają obowiązek przebywać

na terenie szkoły, w bibliotece lub świetlicy, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one

umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi lekcjami.

5. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego lub wybranych ćwiczeń mają obowiązek

przebywać na sali gimnastycznej, pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego, jeżeli

w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi

lekcjami.

6. Uczeń może być zwolniony z przebywania na terenie szkoły w trakcie trwania zajęć,

z których został zwolniony decyzją Dyrektora Szkoły po spełnieniu warunków:

1) lekcje, o których mowa umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie

w danym dniu;

2) rodzice ucznia złożą oświadczenie dyrektorowi szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą,

że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na tych zajęciach;

3) uczniów nieuczęszczających na zajęcia z religii/etyki/wdż organizowane przez szkołę

obowiązują takie same zasady, jak wymienione w ust. 4 i 5.

Rozdział V a

Nauczanie zdalne

§ 37 a

1. Zajęcia w szkole zawiesza się na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez

ogólnopolskich lub międzynarodowych;

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia

z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów;

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego

niż określone w pkt 1–3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11.
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2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni

Dyrektor Szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia

zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1.

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust.

2, są realizowane:

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust.

1 ustawy Prawo Oświatowe, lub

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę

informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych

działań, lub

4) w inny sposób niż określone w pkt 1–3, umożliwiający kontynuowanie procesu

kształcenia i wychowania.

4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległość, o których mowa w ust. 2., Dyrektor Szkoły informuje organ prowadzący

i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły za zgodą organu

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem

metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2.

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5. Szkoła informuje uczniów i ich rodziców

o dostępnych materiałach i możliwych sposobach utrwalania wiedzy i rozwijania

zainteresowań przez ucznia w miejscu zamieszkania.

7. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców ucznia i w porozumieniu z organem

prowadzącym, umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie

indywidualnego nauczania, realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem

metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem

lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie

indywidualnego nauczania.

8. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców dziecka i w porozumieniu z organem

prowadzącym, umożliwia dziecku, które posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, realizację zajęć
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indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie

z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu

o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

9. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców dziecka i w porozumieniu z organem

prowadzącym oraz kierownikiem podmiotu leczniczego, umożliwia uczniowi

przebywającemu w podmiocie leczniczym realizację zajęć z wykorzystaniem metod

i technik kształcenia na odległość, jeżeli w podmiocie leczniczym nie zorganizowano

szkoły specjalnej.

10. Zajęcia, o których mowa w ust. 9, organizuje się uczniowi odpowiednio do wskazań

lekarza prowadzącego leczenie ucznia.

11. Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela, kierownika podmiotu leczniczego

lub upoważnionego przez niego lekarza, może – ze względu na stan zdrowia ucznia –

zezwolić na:

1) odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć

edukacyjnych;

2) zmniejszenie liczby godzin zajęć edukacyjnych;

3) odstąpienie od udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych na czas wskazany przez

lekarza.

12. W przypadku ucznia przebywającego w podmiocie leczniczym krócej niż 9 dni Dyrektor

Szkoły może odstąpić od organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia na odległość; nie dotyczy to ucznia przewlekle chorego, którego leczenie

wymaga częstej hospitalizacji.

13. Sprzęt niezbędny do organizacji zajęć, o których mowa w ust. 9 zapewnia Dyrektor

Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym na wniosek rodzica ucznia.

14. Warunki korzystania przez ucznia ze sprzętu, o którym mowa w ust. 13 oraz kosztów

jego utrzymania i bezpiecznego użytkowania określa umowa zawarta pomiędzy organem

prowadzącym Szkołę, a podmiotem leczniczym, w którym uczeń przebywa.

15. Zajęcia zdalne będą organizowane z uwzględnieniem:

1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

3) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku

umysłowego w ciągu dnia;

4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
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5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

16. Zajęcia zdalne mogą być organizowane w oddziałach, ale także w grupach:

1) oddziałowej;

2) międzyoddziałowej;

3) klasowej;

4) międzyklasowej;

5) wychowawczej.

17. Zdalne zajęcia edukacyjne mogą trwać 45 minut, a w uzasadnionych przypadkach mogą

być wydłużone do 60 minut lub skrócone do 30 minut.

18. W czasie nauki zdalnej Dyrektor Szkoły zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom

indywidualne konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia (w miarę możliwości –

w bezpośrednim kontakcie). Informacje o formie i terminach konsultacji zostaną

przekazane uczniom i rodzicom.

19. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może zmodyfikować:

1) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów

nauczania w poszczególnych oddziałach klas;

2) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;

3) tygodniowy lub półroczny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

20. Modyfikacje, o których mowa w ust. 19. Dyrektor Szkoły może wprowadzić

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

21. O wprowadzonych modyfikacjach, o których mowa w ust. 19. Dyrektor Szkoły informuje

organ nadzoru pedagogicznego.

22. W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

i Radą Rodziców, może wprowadzić modyfikację programu wychowawczo-

profilaktycznego.

23. W związku z nauką zdalną Dyrektor Szkoły przekazuje uczniom, rodzicom

i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie:

1) kształcenia specjalnego;

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) indywidualnego nauczania;

5) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
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6) zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

7) zajęć, o których mowa w art.165 ust. 7 i 10 ustawy Prawo Oświatowe.

24. Uczniowie niepełnosprawni, jeżeli nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych

w domu z uwagi na niepełnosprawność oraz uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji

rodzinnej, na wniosek rodziców będą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych

lub zajęciach zdalnych w Szkole.

25. W przypadku nauczania zdalnego obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

dla wszystkich uczniów objętych określonym rodzajem nauczania realizowane

są w formie kształcenie na odległość od poniedziałku do piątku według planu zajęć

ustalonego dla każdego oddziału oddzielnie i opublikowanego w dzienniku

elektronicznym Librus.

26. Wraz z wprowadzeniem nauczania w trybie zdalnym zajęcia dodatkowe realizowane

są w formie kształcenia na odległość.

27. Udział ucznia w każdego rodzaju zajęciach dodatkowych odbywa się za zgodą jego

rodziców wyrażoną w formie oświadczenia stosowanego w Szkole.

28. Konsultacje nauczycieli z uczniami i rodzicami będą realizowane według zasad

i harmonogramu opublikowanego w dzienniku Librus.

29. Kształcenie na odległość odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus,

platformy G Suite, aplikacji Classroom oraz Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

30. Podczas zajęć prowadzonych zdalnie dopuszcza się różne metody pracy:

1) metodę synchroniczną – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie,

np.: wideolekcja na platformie, wideochat;

2) asynchroniczną - w różnym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów

edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/ w sieci, lekcje

przez pracę w chmurze;

3) łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np.: wykonanie wspólnie

miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie

przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy;

4) konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów.

31. Za skoordynowanie na poziomie Szkoły dziennej i tygodniowej liczby zajęć

prowadzonych w szkole synchronicznie – ustaleniu limitu lekcji prowadzonych w czasie

rzeczywistym na poszczególnych etapach zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu,

przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze (lub innym



32

urządzeniu multimedialnym) odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły, za przestrzeganie

ustaleń - wszyscy nauczyciele.

32. Nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do skoordynowania na poziomie

poszczególnych oddziałów klasowych liczby i rodzaju zadawanych uczniom prac

do samodzielnego wykonania i prac domowych poprzez bieżący kontakt ze sobą.

33. Nauczyciele tak aranżują zajęcia, by uczniowie korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy

i umiejętności – praca w parach i grupach, dyskusje, wymiana poglądów.

34. Nauczyciele mają obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe

treści i umiejętności. Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek

nauczyciela w związku z wykonywanymi zadaniami.

35. Nauczyciele dostosowują narzędzia, metody i formy pracy, które zamierzają stosować

w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów.

36. W miarę potrzeb i możliwości nauczyciele i specjaliści opracowują własne materiały

dostosowane do potrzeb uczniów, które wynikają z określonej sytuacji:

1) nagrywają filmiki i swoje wypowiedzi wspierające uczniów;

2) udostępniają linki do wartościowych filmów lub tutorialu z Internetu;

3) tworzą krzyżówki, quizy on-line odnoszące się do przeżywanych emocji;

4) organizują zajęcia grupowe i warsztaty z wykorzystaniem programów do telekonferencji.

37. W trakcie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego obowiązują

następujące zasady:

1) W zajęciach wymagających aktywności fizycznej generalną zasadą jest wybieranie

ćwiczeń odpowiednich do możliwości i sprawności uczniów, przy czym w organizacji

zajęć uwzględnia się m. in. prowadzenie zajęć z wykorzystaniem propozycji zdalnych

lekcji wychowania fizycznego dostępnych w sieci; challenge – wyzwania dla uczniów

w wykonywaniu różnych ćwiczeń, np.: pompki, pajacyki, żonglerka,

które umożliwiają ustanawianie i pobijanie rekordów; przesyłanie uczniom zestawów

ćwiczeń do wykonania w domu, inspirujących uczniów do wykonywania ćwiczeń

w warunkach domowych, które umożliwiają zachowanie zdrowia i sprawności

fizycznej;

2) Rodzice uczniów powinni być informowani o możliwościach wykonywania danych

ćwiczeń przez uczniów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a uczniowie

zachęcani – w miarę możliwości – do ruchu na świeżym powietrzu;

3) W ramach zajęć teoretycznych uwzględnia się m. in. edukację prozdrowotną, zasady

zdrowego trybu życia, zasady gier sportowych, historie Igrzysk Olimpijskich ery
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nowożytnej i w starożytności, czy udział w projektach sportowych, np.:

przygotowanie prezentacji lub filmu promujących działania sportowe szkoły.

38. Udział ucznia w obowiązkowych zajęciach w formie kształcenia na odległość stanowi

realizację jego obowiązku szkolnego/obowiązku nauki.

1) Uczeń ma obowiązek potwierdzić swoją obecność na zajęciach w trakcie sprawdzania

frekwencji klasy przez nauczyciela poprzez:

a) wykorzystanie mikrofonu, lub

b) potwierdzenie obecności na czacie.

39. Za przestrzeganie zasad higieny pracy przez ucznia podczas kształcenia na odległość

odpowiada zarówno nauczyciel jak i rodzic. Nauczyciel winien dostosować zakres

realizowanego materiału do możliwości psychofizycznych ucznia, zaś rodzic winien

zapewnić odpowiednie warunki pracy ucznia w domu.

40. Podczas nauki zdalnej nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów, przy

czym sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności

w okresie nauki zdalnej ujęte są w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych

przedmiotów (PSO).

41. Klasyfikowanie i promowanie uczniów wszystkich klas podczas nauczania zdalnego

odbywa się na zasadach opisanych w rozdziale XIV w Statucie Szkoły.

Rozdział VI

Organizacja biblioteki szkolnej

§ 38

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej

uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka

szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia

oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej,

opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.

2. Biblioteka szkolna zajmuje odrębne pomieszczenie, zabezpieczające zbiory

biblioteczne.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

4. Dyrektor Szkoły określa regulamin biblioteki szkolnej oraz zakres czynności

nauczyciela – bibliotekarza stosownie do potrzeb szkoły.

5. Zadania biblioteki:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych;
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2) gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

3) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie

działalności informacyjnych;

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów i nauczycieli) potrzeb

czytelniczych i informacyjnych;

5) podejmowanie – zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami

nauczania – różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,

wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

6) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania

uczniów do korzystania z rożnych mediów, źródeł informacji, bibliotek;

7) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,

kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalno –

rekreacyjnych;

8) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych

w szkole;

9) współpraca z nauczycielami w zakresie udostępniania programów nauczania,

podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;

10) współpraca z rodzicami w zakresie wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki,

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

6. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni.

7. Wyposażenie biblioteki stanowią odpowiednie meble biblioteczne oraz urządzenia

audiowizualne, które umożliwiają:

1) bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów;

2) zorganizowanie warsztatu biblioteczno-informacyjnego, umożliwiającego

realizację przypisanych bibliotece zadań;

8. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki

przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece określa Regulamin biblioteki szkolnej.

9. Uczniowie zmieniający szkołę w ciągu roku szkolnego obowiązani są do przedstawienia

w sekretariacie zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych materiałów.

10. Nauczyciele i pracownicy kończący pracę w szkole obowiązani są do zwrotu wszystkich

materiałów do biblioteki, o czym informowany jest dyrektor szkoły.

11. Nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który zapewnia pomieszczenia

i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo
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i nienaruszalność mienia, środki finansowe na działalność biblioteki oraz zatwierdza

regulamin biblioteki.

12. Do obowiązków nauczycieli należy znajomość zbiorów biblioteki dotyczących

nauczanego przedmiotu i pełnionych przez nich funkcji w szkole, współpraca z biblioteką

w gromadzeniu i selekcji zbiorów oraz w kształtowaniu kultury czytelniczej i medialnej

uczniów.

13. Do obowiązków wychowawców należy współpraca z biblioteką w rozwijaniu

czytelnictwa i egzekwowaniu postanowień regulaminu biblioteki.

14. Współpraca z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami odbywa się

poprzez:

1) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, popularyzację oraz

udostępnianie literatury szkolnej oraz pedagogicznej;

2) wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką a innymi bibliotekami

i ośrodkami informacji;

3) uzyskiwanie, upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie

uczniów do udziału w imprezach czytelniczych przygotowywanych przez różne

instytucje kultury i organizacje społeczne.

15. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, materiału

edukacyjnego lub innego materiału bibliotecznego szkoła może żądać od rodziców ucznia

zwrotu kosztów ich zakupu zgodnie z odrębnymi przepisami.

16. Gospodarowanie podręcznikami i materiałami edukacyjnymi regulują odrębne przepisy -

procedura korzystania z podręczników.

Rozdział VII

Świetlica i stołówka szkolna

§ 39

1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu

na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające

zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych

przez rodziców w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.

3. Czas pracy świetlicy określa Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem potrzeb Szkoły.

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Szkoły.

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego

wychowawcę.
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7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.

8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas

oraz pedagogiem, psychologiem w zakresie pomocy uczniom w nauce, otaczając opieką

dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

9. W czasie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, dyżurów nauczycielskich

i spotkań z rodzicami, organizowane są zajęcia świetlicowe.

10. Nauczyciele świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i biorą udział w pracy

zespołów.

11.Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

12. Szczegółowe zadania i organizację świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy.

§ 40

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów

w szkole działa stołówka.

2. Szkoła umożliwia każdemu uczniowi spożycie gorącego posiłku w stołówce szkolnej.

Z obiadów szkolnych korzystać również mogą wszyscy nauczyciele.

3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor,

z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów,

którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia albo z uwzględnieniem

możliwości refundowania im opłat ponoszonych w stołówce - prowadzonej przez inny

podmiot. Wnioski w tej sprawie powinni składać rodzice, wychowawca lub pedagog

szkolny do Dyrektora Szkoły.

4. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa regulamin stołówki.

Rozdział VIII

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 41

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomoc

psychologiczno-pedagogiczną.

2. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie

rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez

wyrównywanie oraz korygowanie trudności w opanowywaniu podstawy programowej

i eliminowanie przyczyn przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole polega

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
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ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,

wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem

za granicą.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności

wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne

i nieodpłatne.

6. Pomoc psychologiczno–pedagogiczną organizuje Dyrektor przy pomocy nauczycieli,

wychowawców klas, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy

zawodowego we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, w tym poradniami

specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia zawodowego;

4) innymi szkołami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz

rodziny, dzieci i młodzieży.

7. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana w szkole z inicjatywy:
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1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

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

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

8. Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole określa ,,Procedura

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole".

§ 42

1. Formy współpracy z instytucjami współdziałającymi ze szkołą:

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:

a) kierowanie na badania uczniów mających trudności w opanowaniu materiału,

b) kierowanie na badania kontrolne uczniów, u których występują deficyty

rozwojowe,

c) korzystanie z ofert zajęć psycho-edukacyjnych przez rodziców, uczniów

i nauczycieli,

d) kierowanie na konsultacje rodzin z problemami wychowawczymi,

e) kierowanie na konsultacje logopedyczne, psychologiczne,

f) korzystanie ze szkoleń organizowanych dla pedagogów szkolnych i nauczycieli,

g) organizowanie współpracy w zakresie doradztwa zawodowego;

2) Poradnie specjalistyczne:

a) organizowanie współpracy dotyczącej uczniów przewlekle chorych, nauczanych

indywidualnie;

3) Straż Miejska:

a) nadzorowanie terenu szkoły oraz terenu przyległego w czasie przerw, dyskotek;

b) organizowanie pogadanek nt. bezpieczeństwa;

4) Policja:

a) kierowanie za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji wniosków do Sądu

ds. Nieletnich;

b) udzielanie informacji na temat ucznia, przeciwko któremu Policja prowadzi

dochodzenie;

c) organizowanie spotkań z policjantami;

d) uczestniczenie pedagoga/psychologa w przesłuchaniach nieletnich;

e) informowanie o uczniach sprawiających kłopoty wychowawcze oraz uczniach

nierealizujących obowiązku szkolnego;

5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
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a) pozyskiwanie informacji pomocnych w rozpoznawaniu środowiska ucznia;

b) wspieranie pomocą materialną uczniów z rodzin o niskich dochodach;

6) Centrum Profilaktyki:

a) organizowanie wspólnych imprez na terenie miasta z wykorzystaniem

potencjału naszej młodzieży;

b) finansowanie działalności profilaktycznej na terenie szkoły;

c) wspólne realizowanie programów profilaktycznych na terenie szkoły;

d) korzystanie z szybkich i fachowych konsultacji psychologicznych

i prawniczych;

7) Kuratorzy sądowi:

a) przekazywanie informacji o frekwencji, ocenach i zachowaniu uczniów

podległych kuratorom oraz kontaktach ich rodziców ze szkołą;

b) podejmowanie wspólnych działań poprawiających sytuację wychowawczą;

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

a) kierowanie uczniów i rodziców na konsultacje z psychologiem, terapeutą

ds. uzależnień;

b) sprawowanie opieki nad rodzinami zastępczymi;

9) WOPR:

a) organizowanie pokazów ratownictwa medycznego na wodzie, lodzie.

Rozdział IX

Sposób organizacji i realizacji działań z zakresu wolontariatu

§ 43

1. W szkole organizuje się Szkolny Klub Wolontariusza.

2. Wyznaczone cele i działania Szkolnego Klubu Wolontariusza realizowane

są w szczególności poprzez:

1) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;

2) uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych;

3) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych;

4) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

5) kształtowanie umiejętności działania w zespole.

3. Sposób realizacji działań odbywa się w szczególności poprzez:

1) przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych;

2) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy;

3) propagowanie idei włączenia się w pracę wolontariatu wśród uczniów.
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4. Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekują się nauczyciele koordynatorzy.

5. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza określa regulamin.

Rozdział X

Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego

§ 44

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru

dalszej drogi kształcenia.

2. Doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII jest obowiązkowe. Zajęcia mają na celu

umożliwienie uczniowi:

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych

predyspozycji zawodowych;

2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących

i praw nim rządzących;

3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności

związanych z poruszaniem się po rynku pracy;

4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku

pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi;

5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole realizowane jest przez wszystkich członków

rady pedagogicznej, a w szczególności przez doradcę zawodowego, wychowawców,

psychologa i pedagoga, przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy,

np. poradni psychologiczno-pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy,

przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców.

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole jest realizowane na podstawie

przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań,

np. zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, targi edukacyjne i

pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni,

absolwentami, praktyki, wolontariat.

5. Treści z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w szkole w ciągu roku szkolnego

zgodnie z odrębnymi przepisami.
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Rozdział XI

Dziennik elektroniczny

§ 45

1. W szkole, za pośrednictwem strony internetowej https://synergia.librus.pl, funkcjonuje

elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są

przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika

elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego

przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.

2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych

na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa odpowiada firma nadzorująca pracę

dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji

i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową

odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz

obowiązujące przepisy.

3. Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania

i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu

nauczania są przepisy prawne.

4. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole zawarte są w odrębnym

dokumencie dostępnym w sekretariacie Szkoły.

5. Rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym i uczniom na początkowych

godzinach wychowawczych zapewnia się możliwość zapoznania się ze sposobem

działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego.

6. Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny zapewniają realizację

zapisów, które zamieszczone są w:

1) Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;

2) Przedmiotowych Systemach Oceniania.

7. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców, uczniów

oraz pracowników szkoły określone są w umowie zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną

dostarczającą system dziennika elektronicznego a szkołą. W przypadku, gdy rodzice nie

mają dostępu do Internetu, mogą uzyskać informacje o swoim dziecku w szkole. W takim

wypadku (w asyście Dyrektora, wychowawcy, nauczyciela przedmiotowego

lub pedagoga) rodzicowi udostępnia się za pomocą komputera wszystkie informacje

dotyczące jego dziecka z zachowaniem poufności danych osobowych.
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§ 46

1. Za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego odpowiada

Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego wicedyrektor.

2. Do 20 września Dyrektor sprawdza wypełnienie przez wychowawców klas wszystkich

danych uczniów potrzebnych do prawidłowego działania dziennika elektronicznego.

§ 47

1. Dziennik elektroniczny danej klasy prowadzi wyznaczony przez Dyrektora wychowawca

klasy.

1.1 Dziennik elektroniczny w oddziale przedszkolnym prowadzi opiekun oddziału

przedszkolnego.

2. Wychowawca jest odpowiedzialny za:

1) poprawne wpisanie do dziennika wszystkich danych osobowych uczniów i innych

informacji o uczniach oraz danych osobowych ich rodziców;

2) wpisanie składu Rady klasowej rodziców i Samorządu klasowego;

3) uzupełnianie statystyk w wyznaczonym terminie;

4) usprawiedliwianie nieobecności uczniów;

5) wystawianie ocen zachowania wychowankom;

6) wpisywanie na bieżąco: ważniejszych wydarzeń z życia klasy, dyżurnych, kontaktów

z rodzicami uczniów, tematów wywiadówek i frekwencji rodziców na wywiadówkach.

7) Kontrolowanie wpisów tygodniowej realizacji wszystkich zajęć – tematów

i frekwencji – przez wszystkich nauczycieli uczących w danym oddziale;

8) Przygotowanie do wydruku arkuszy ocen i świadectw swoich wychowanków.

2.1 Opiekun oddziału przedszkolnego jest odpowiedzialny za:

1) poprawne wpisanie do dziennika wszystkich danych osobowych dzieci i innych

informacji o dzieciach oraz danych osobowych ich rodziców;

2) wpisanie składu Rady oddziałowej rodziców;

3) uzupełnianie statystyk w wyznaczonym terminie;

4) usprawiedliwianie nieobecności dzieci;

5) wpisywanie na bieżąco: ważniejszych wydarzeń z życia oddziału, dyżurnych,

kontaktów z rodzicami dzieci, tematów wywiadówek i frekwencji rodziców

na wywiadówkach.

6) Kontrolowanie wpisów tygodniowej realizacji wszystkich zajęć – tematów

i frekwencji – przez wszystkich nauczycieli uczących w danym oddziale;

7) Przygotowanie do wydruku informacji o gotowości dziecka do nauki w szkole.
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3. Wychowawca ma obowiązek utrzymywania ścisłego kontaktu poprzez dziennik

elektroniczny z rodzicami wychowanków za pomocą modułu wiadomości.

3.1 Opiekun oddziału przedszkolnego ma obowiązek utrzymywania ścisłego kontaktu

poprzez dziennik elektroniczny z rodzicami dzieci za pomocą modułu wiadomości.

§ 48

1. Każdy nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie

do dziennika elektronicznego: ocen cząstkowych, uwag zachowania, prognoz ocen

śródrocznych i rocznych, ocen śródrocznych i rocznych w klasach, w których prowadzi

zajęcia według zasad określonych w WZO, kontaktów z rodzicami.

2. Każdy nauczyciel na początku prowadzonych przez siebie zajęć osobiście sprawdza

i wpisuje bezpośrednio do dziennika elektronicznego frekwencję uczniów na zajęciach

oraz temat lekcji.

3. Każdy nauczyciel w wyznaczonym przez Dyrektora terminie ma obowiązek wpisania

do dziennika:

1) nazwy programów nauczania, ich numery w szkolnym zestawie programów i daty

dopuszczenia do użytku przez Dyrektora;

2) rozkłady materiału wraz z umiejętnościami szczegółowymi zgodnie z podstawą

programową dla poszczególnych oddziałów.

4. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek systematycznego przeglądania ogłoszeń i poczty

otrzymanej za pośrednictwem dziennika i udzielania na bieżąco odpowiedzi.

§ 49

Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialny jest

Administrator Dziennika Elektronicznego.

Rozdział XII

Zespoły i komisje

§ 50

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

jest w szczególności:

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla oddziału oraz jego modyfikowanie

w miarę potrzeb;

2) określenie zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających

z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

oraz możliwości psychofizycznych uczniów posiadających szczególne potrzeby

edukacyjne;
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3) proponowanie form, sposobów i okresu udzielania uczniom pomocy

psychologiczno-pedagogicznej;

4) opracowywanie dla uczniów planów działań wspierających lub indywidualnych

programów edukacyjno-terapeutycznych;

5) określanie działań wspierających dla rodziców uczniów objętych pomocą

psychologiczno-pedagogiczną w danym oddziale;

6) ustalenie zakresu współdziałania z instytucjami działającymi na rzecz rodziny,

dzieci i młodzieży;

7) dokonywanie oceny efektywności udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w danym roku szkolnym;

8) prowadzenie wymaganej dokumentacji w związku z udzielaną pomocą

psychologiczno-pedagogiczną;

9) opiniowanie ocen śródrocznych i rocznych zachowania uczniów tworzących dany

oddział.

§ 51

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo –

zadaniowe zwane komisjami.

2. Pracą zespołów i komisji kierują przewodniczący powoływani przez Dyrektora

na wniosek zespołu lub komisji.

§ 52

1. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują w szczególności:

1) ustalanie sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania

przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru

programów nauczania i podręczników;

2) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń;

3) poszerzenie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu;

4) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów z poszczególnych

przedmiotów (PSO);

5) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

6) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnieniu

ich wyposażenia;

7) opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich i własnych programów nauczania;

8) tworzenie narzędzi do badania osiągnięć edukacyjnych uczniów przedmiotowych

i między-przedmiotowych;
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9) analiza wyników, wyciąganie i wdrażanie wniosków z przeprowadzonych w szkole

badań edukacyjnych.

§ 53

1. Cele i zadania komisji do spraw dydaktyki obejmują w szczególności:

1) utworzenie terminarza badań osiągnięć edukacyjnych uczniów na dany rok szkolny;

2) mierzenie efektywności działań dydaktycznych, w tym:

a) tworzenie narzędzi pomiaru,

b)organizacja przeprowadzenia testów i ich sprawdzenia,

c) analiza wyników klasyfikacji i promocji uczniów za I półrocze i na koniec roku

szkolnego,

d) analiza wyników egzaminów próbnych,

e) analiza wyników egzaminów zewnętrznych,

f) analiza wyników badania umiejętności czytania ze zrozumieniem wszelkich

tekstów kultury,

g) analiza wyników badania innych osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) opracowywanie wniosków do dalszej pracy na podstawie analizowanych wyników

badań (programy naprawcze);

4) prezentowanie wyników i wniosków z analiz na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

5) utworzenie terminarza planowanych wewnętrznych i zewnętrznych konkursów

przedmiotowych i sportowych;

6) utworzenie zestawienia wraz z wynikami konkursów i zawodów sportowych

wewnątrzszkolnych, a także zewnętrznych.

§ 54

1. Cele i zadania komisji do spraw wychowania i opieki obejmują w szczególności:

1) utworzenie planu pracy szkoły na dany rok szkolny;

2) ewaluacja programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły;

3) opiniowanie planów pracy wychowawców klasowych;

4) ewaluacja systemu oceniania zachowania uczniów;

5) rozpoznawanie warunków socjalnych uczniów i wytypowanie uczniów

wymagających materialnej i finansowej pomocy społecznej;

6) współdziałanie z wychowawcami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

7) mierzenie efektywności oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych, w tym:

a) analiza frekwencji uczniów za I półrocze i na koniec roku szkolnego,

b) analiza frekwencji rodziców na spotkaniach z wychowawcami,
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c) analiza i ocena stopnia realizacji program wychowawczo - profilaktycznego;

8) opracowanie wniosków do dalszej pracy na podstawie analizowanych wyników

badań (programy naprawcze);

9) diagnoza potrzeb szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki;

10) monitorowanie realizacji zadań w zakresie świadczonej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.

§ 55

2. Cele i zadania komisji do spraw organizacji jakości pracy szkoły obejmują

w szczególności:

1) utworzenie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych;

2) wprowadzenie rozkładu zajęć dydaktycznych do komputera, wykonanie wydruków,

przekazanie nauczycielom i wychowawcom klas planów zajęć;

3) opracowanie grafiku dyżurów nauczycieli w trakcie przerw;

4) opracowanie grafiku prac porządkowych wokół szkoły;

5) wyeksponowanie wszystkich grafików związanych z organizacją pracy szkoły

w pokoju nauczycielskim i gablotach na korytarzach szkolnych;

6) wytypowanie osób odpowiedzialnych za sprawny przepływ informacji pomiędzy

sekretariatem szkoły a nauczycielami – dotyczy wszelkich wprowadzanych zmian

w planach i grafikach w celu ich aktualizacji;

7) dbanie o estetykę i aktualność eksponowanych informacji w gablotach i pokoju

nauczycielskim;

8) utworzenie zestawienia planowanych przez nauczycieli form doskonalenia

zawodowego i zestawienia ich realizacji na koniec roku szkolnego;

9) zaproponowanie tematyki szkoleniowych rad pedagogicznych;

10) czuwanie nad poziomem zadowolenia rodziców i uczniów z funkcjonowania szkoły,

diagnozowanie ich oczekiwań;

11) czuwanie nad poziomem zadowolenia nauczycieli z funkcjonowania szkoły,

diagnozowanie ich oczekiwań;

12) przedstawienie propozycji zmian w oparciu o analizę zebranych informacji.

§ 56

1. Cele i zadania komisji do spraw promocji, rekrutacji i wizerunku szkoły obejmują

w szczególności:

1) kształtowanie pozytywnego wizerunku Szkoły wśród społeczności lokalnej poprzez

organizowane wspólnych imprez pod patronatem Szkoły;
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2) gromadzenie informacji i redagowanie notatek do gazety lokalnej w celu

informowania społeczności lokalnej o aktualnych wydarzeniach i sukcesach Szkoły;

3) prowadzenie strony internetowej, portalu społecznościowego, które mają być

głównym źródłem informacji o pracy szkoły i zamieszczanie na nich aktualności;

4) koordynowanie działań pomiędzy nauczycielami, wychowawcami a organizatorami

imprez lokalnych;

5) koordynowanie działań związanych z wolontariatem;

6) opracowanie folderu Szkoły i innych materiałów promujących Szkołę;

7) koordynowanie działań związanych z zagospodarowaniem gablot na korytarzach

szkolnych – dbałość o estetykę i aktualność eksponowanych informacji i materiałów.

§ 57

1. Cele i zadania komisji do spraw ewaluacji obejmują w szczególności:

1) wytypowanie obszarów i zagadnień do ewaluacji;

2) utworzenie harmonogramu działań;

3) monitorowanie działań ewaluacyjnych;

4) sporządzanie raportów z ewaluacji;

5) przydzielanie zadań związanych z ewaluacją członkom Rady Pedagogicznej;

6) uczestnictwo w różnych formach doskonalenia dotyczących ewaluacji wewnętrznej.

§ 58

1. Cele i zadania komisji do spraw prawa oświatowego obejmują w szczególności:

1) dostosowanie wewnątrzszkolnego prawa do obowiązujących regulacji prawnych;

2) śledzenie na bieżąco zmian prawa oświatowego.

Rozdział XIII

Zasady zwalniania uczniów w trakcie zajęć

i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.

§ 59

1. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych organizowanych przez szkołę od pierwszego

do ostatniego dnia nauki w roku szkolnym z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii i dni

wolnych od nauki ustalonych przez szkołę.

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania

oraz samowolnie oddalać się poza teren szkoły.
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3. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia w danym dniu lub kolejnych dniach, może być

spowodowana chorobą, czasowym pobytem w sanatorium, ośrodku wychowawczym

lub istotnymi bądź losowymi przyczynami.

4. 1) Rodzice ucznia mają obowiązek pisemnie, w tym za pomocą dziennika

elektronicznego Librus, telefonicznie (z wyłączeniem wiadomości sms) lub osobiście

poinformować wychowawcę o nieobecności dziecka na zajęciach w danym dniu i/ lub

dniach kolejnych z podaniem jej przyczyny co, jest równoznaczne

z usprawiedliwieniem tej nieobecności.

2) W przypadku braku informacji ze strony rodzica, niezwłocznie, w pierwszym dniu

nieobecności, wychowawca telefonicznie (z wyłączeniem wiadomości sms) kontaktuje

się z rodzicem w celu ustalenia, czy nieobecność ucznia odbywa się za jego wiedzą.

3) Powzięcie informacji (telefonicznie z wyłączeniem wiadomości sms) na temat

nieobecności ucznia wychowawca odnotowuje w dzienniku elektronicznym w zakładce

„Kontakty z rodzicami” i jednocześnie usprawiedliwia nieobecności, wskazując przy

tym jej przyczynę.

5. 1) Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole odbywa się za pomocą dziennika

elektronicznego Librus lub telefonicznie (z wyłączeniem wiadomości sms) w ciągu trzech dni

roboczych, licząc od ostatniego dnia nieobecności, przy czym usprawiedliwieniu podlegają

jedynie te godziny, które precyzyjnie zostaną określone w usprawiedliwieniu (ze wskazaniem

godzin lekcyjnych w przypadku jedno- lub kilkugodzinnej nieobecności) oraz podany

zostanie powód nieobecności. W sytuacjach spowodowanych względami technicznymi,

dopuszcza się możliwość dostarczenia wychowawcy usprawiedliwienia w wersji papierowej.

Usprawiedliwienie takie przechowywane jest w teczce wychowawcy. Skrócenie lub

wydłużenie okresu nieobecności podlegających usprawiedliwieniu musi być zgłoszone do

wychowawcy przez rodzica zgodnie z zapisami w §59 ust.4.

2) W przypadku, jeśli usprawiedliwienie nie precyzuje terminu nieobecności lub nie zawiera

jej powodu, wychowawca odsyła dokument rodzicowi z prośbą o korektę. Poprawione

usprawiedliwienie musi wpłynąć do wychowawcy najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nieobecność nie podlega usprawiedliwieniu.

6. 1) Honorowane są jedynie usprawiedliwienia spełniające kryteria, o których mowa w ust.

4 i 5.

2) W przypadku rażących zaniedbań rodzica w kwestii usprawiedliwiania dziecku

nieobecności, o braku wypełniania tego obowiązku informowane będą odpowiednie instytucje.
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7. Nieobecności (tylko z przyczyn istotnych/losowych) na zajęciach lekcyjnych

usprawiedliwia na podstawie informacji uzyskanych od rodziców wychowawca klasy,

do której uczęszcza uczeń.

8. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli stwierdzi

nieprawdziwość uzasadnienia.

9. O dłuższej nieobecności ucznia w szkole, spowodowanej wyjątkową sytuacją rodzinną,

rodzic informuje Dyrektora Szkoły.

10. Rodzic ucznia, który chce zwolnić go z jednej lub kilku lekcji w danym dniu, informuje

wychowawcę klasy zgodnie z przyjętymi zasadami. W każdym przypadku uczeń

przed opuszczeniem szkoły musi zgłosić się do wychowawcy, a w przypadku jego

nieobecności, do sekretariatu szkoły.

11. W sytuacji nagłego złego samopoczucia, uczeń zgłasza się do gabinetu pielęgniarki,

która udziela pomocy medycznej, a w przypadku braku poprawy stanu zdrowia kontaktuje się

telefonicznie z rodzicami ucznia w celu podjęcia dalszych decyzji. Jeżeli pielęgniarka szkolna

jest nieobecna, uczeń ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy, a w przypadku jego

nieobecności do sekretariatu szkoły.

12. Samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia bez uzyskania zgody pracowników szkoły,

traktowane będzie jako wagary i nie będzie podlegało usprawiedliwieniu.

13. Uchylony.

14. W przypadku ciągłej, co najmniej trzydniowej, nieobecności ucznia i braku możliwości

nawiązania kontaktu z jego rodzicami, wychowawca informację tę przekazuje pedagogowi w

celu dalszej próby nawiązania kontaktu, a w sytuacji braku kontaktu wychowawca sporządza

pisemne upomnienie dla rodziców. Brak reakcji ze strony rodziców na upomnienie i dalsza

nieobecność skutkuje ponownym upomnieniem.

15. Wychowawca dwukrotnie pisemnie informuje rodziców o fakcie nierealizowania

przez ucznia obowiązku szkolnego - po jednym razie w następujących kolejno po sobie

sytuacjach omówionych w ust. 15, a jeżeli podobna sytuacja przytrafi się uczniowi po raz

trzeci – wychowawca ostatni raz wysyła upomnienie do rodziców i jednocześnie kieruje

pismo do Sądu Rejonowego w Giżycku - Wydział III Rodzinny i Nieletnich.)

16. W przypadku wyczerpania przez szkołę wszystkich środków interweniowania w stosunku

do ucznia i jego rodziców, pedagog, po upływie 7 dni od dnia doręczenia trzeciego

upomnienia wnioskuje do Dyrektora o skierowanie wniosku do organu prowadzącego

o wszczęcie egzekucji administracyjnej w stosunku do rodziców ucznia.
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17. Szczegółowe informacje dotyczące kontroli obowiązku szkolnego zawarte są w osobnym

dokumencie.

Rozdział XIV

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 60

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek uczniowi do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.

2. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 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.

4. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego

orzeczenia;
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3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą

na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –

na podstawie tej opinii.

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych

w Statucie Szkoły.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem

zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania;

4) ustalanie ocen z przeprowadzanych egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych

i sprawdzających;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu otrzymywania 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 oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
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7. W ocenianiu obowiązują zasady:

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

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie;

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres

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 oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji

w oparciu o okresową ewaluację.

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych zawartych w PSO, wynikających

z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów zawartych w PSO i WZO;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zawartych

w WZO.

9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów

oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej

oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 61

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza,

na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia

ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć

komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
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klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni

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

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

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

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego

orzeczenia.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się

„zwolniony” albo „zwolniona”.

7. Dyrektor Szkoły wydaje wnioskodawcy pisemną decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć,

o których mowa w ust.1 – 4.

8. W Szkole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki

dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

9. Życzenie, o którym mowa w ust. 8, jest wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać

zmienione.

10. W przypadku uczęszczania ucznia na lekcje religii innego wyznania niż religia katolicka

lub etyki organizowane poza szkołą, oceny śródroczne, roczne i końcowe uzyskane przez

ucznia z tego przedmiotu są wpisywane do dokumentacji szkolnej przez nauczycieli

religii katolickiej nauczanej w Szkole na podstawie zaświadczenia otrzymanego

od katechety lub nauczyciela etyki. Zaświadczenia te są przechowywane w arkuszach

ocen ucznia.

11. Jeżeli rodzice ucznia nie wyrazili woli uczęszczania dziecka na zajęcia z religii/etyki,

w dokumentacji szkolnej, w miejscu wpisywania ocen śródrocznych i rocznych wpisuje

się „-”.

12. Ocena z religii i etyki nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej

i ukończenie Szkoły.

13. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.
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14. Ocena z wychowania fizycznego ucznia w oddziałach sportowych uwzględnia udział

ucznia w dodatkowych godzinach szkolenia sportowego.

§ 62

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

3) bieżące;

4) klasyfikacyjne:

a) śródroczne – na koniec półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego;

b) końcowe – po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są

równoważne ocenom rocznym w ostatnim roku kształcenia. Ocenę końcową

zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna zachowania w klasie programowo

najwyższej.

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

4. Sprawdzone i ocenione pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów

przedstawiane i omawiane są na zajęciach dydaktycznych.

5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

6. Uzasadnienie ustne polega na wskazaniu wiedzy i umiejętności dobrze i słabiej

opanowanych przez ucznia oraz przekazaniu wskazówek do poprawy.

7. Wszystkie wystawione oceny z prac pisemnych opatrzone są ustnym lub pisemnym

komentarzem.

8. Każda ocena podlega wpisaniu do dziennika bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym

poinformowaniu ucznia.

9. Uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny

od nauczyciela, który ją ustalił w trakcie indywidualnych kontaktów z nim, dyżurów lub

spotkań z rodzicami.

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

1) dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego

lub sprawdzającego udostępnia do wglądu Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły

w terminie uzgodnionym z osobą zainteresowaną;

2) uchylony.
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3) dokumentację dotyczącą oceniania zachowania ucznia udostępnia rodzicowi

wychowawca w trakcie indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami

w wyznaczonych terminach ustalonych przez Dyrektora.

11. Prace pisemne ucznia udostępnia rodzicowi nauczyciel danego przedmiotu w trakcie

indywidualnych kontaktów z nim, dyżurów lub spotkań z rodzicami.

§ 63

I etap edukacyjny – klasy I – III

1. Klasyfikacja uczniów klas I – III na koniec roku szkolnego jest podsumowaniem

osiągnięć edukacyjnych uczniów w danym roku szkolnym.

2. Uczniowie otrzymują:

1) śródroczną i roczną opisową ocenę klasyfikacyjną z następujących edukacji:

a) polonistycznej,

b) języka angielskiego,

c) muzycznej,

d) plastycznej,

e) społecznej,

f) przyrodniczej,

g) matematycznej,

h) zajęć komputerowych,

i) zajęć technicznych,

j) wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;

2) śródroczną i roczną opisową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. W klasyfikacji rocznej w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną

z tych zajęć;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych

zajęć.

4. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia określonych w obowiązującej podstawie

programowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem jego uzdolnień.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne

z religii/ etyki, ustala się w stopniach według skali określonej w § 64 ust. 1 pkt 1- 6.
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6. Ocena z religii/ etyki nie wpływa na promocję do klasy programowo wyższej.

7. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę ocen określoną w § 64 ust. 1 pkt 1- 6 i dopuszcza

się stosowanie znaków i skrótów zawartych w § 64 ust. 4 pkt 1- 6 oraz stosowanie elementów

oceniania kształtującego w poszczególnych edukacjach.

8. Ocena bieżąca może być wyrażona stopniem, znakiem, skrótem, o którym mowa w ust.

7 lub słowem (pochwałą lub naganą), a w przypadku oceniania kształtującego – efektywną

informacją zwrotną.

9. Każdej ocenie cząstkowej nauczyciel w dzienniku elektronicznym przypisuje kategorię

tj. umiejętność poddaną ocenie.

10. Przy ustalaniu oceny z zakresu poszczególnych edukacji, szczególnie zaś plastycznej,

technicznej, muzycznej i wychowania fizycznego, bierze się pod uwagę wysiłek wkładany

przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających ze specyfiki poszczególnych

zajęć.

11. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wiadomości i umiejętności uczniów ustalają

nauczyciele poszczególnych edukacji w przedmiotowym ocenianiu.

12. Na koniec I etapu edukacyjnego przeprowadza się w formie pisemnego sprawdzianu

badanie kompetencji uczniów.

13. Uczeń klasy I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo

wyższej.

14. Rada Pedagogiczna może postanowić w wyjątkowych przypadkach warunkowanych

poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia lub stanem jego zdrowia o powtarzaniu klasy

przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców

ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

15. Na wniosek rodziców ucznia, po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców, Rada Pedagogiczna może postanowić

o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego,

jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym

wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

16. Uczniów edukacji wczesnoszkolnej do wyróżnienia typuje wychowawca oddziału,

uwzględniając w szczególności wysokie osiągnięcia edukacyjne i wyróżniające zachowanie

ucznia.
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§ 64

II etap edukacyjny – klasy IV - VIII

1. Począwszy od klasy IV, oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia,

ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

2. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5.

3. Negatywną oceną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie:

1) znaku plus (+) przy ocenach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6;

2) znaku minus (-) przy ocenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5;

3) znaków plus (+) i minus (-) informujących o zaangażowaniu ucznia na zajęciach,

których przeliczenie na oceny jest określone w Przedmiotowych Systemach

Oceniania;

4) skrótów:

a) np. (uczeń nieprzygotowany);

b) bz (brak zadania);

c) - (uczeń nie pisał pracy lub nie odpowiadał).

5. Ocena może być wyrażona stopniem, znakiem, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, skrótem,

o którym mowa w ust. 4 pkt. 4 lub słowem (pochwałą lub naganą).

6. Dla najważniejszych kategorii ocen ustala się następujące wagi:

1) praca klasowa – waga 5;

2) kartkówka – waga 3;

3) odpowiedź ustna – waga 3.

7. Wagi ocen pozostałych kategorii ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

8. Kategorie ocen wymienione w ust. 6 wliczane są do średnich ocen, o pozostałych

kategoriach decydują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
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§ 65

Kryteria wymagań edukacyjnych

1. W Szkole ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych niezbędnych

do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

Skala
ocen

Elementy treści nauczania Komentarz do wymagań edukacyjnych Uwagi

C
el
uj
ąc
y

Pełne opanowanie wiadomości
i umiejętności zawartych
w programie nauczania
przedmiotu.

Uczeń rozwiązuje problemy w sposób
twórczy, samodzielnie rozwija własne
uzdolnienia; korzysta z nowości
technologii informacyjnej, potrafi
kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych
dziedzin wiedzy osiąga sukcesy
w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, reprezentuje szkołę
w zawodach sportowych lub posiada inne
porównywalne osiągnięcia.

Uczeń spełnia
wymagania na
stopień bardzo
dobry
i dodatkowo
wymagania
na celujący.

ba
rd
zo

do
br
y

Wiadomości i umiejętności
złożone, trudne, wymagające
korzystania z różnych źródeł;
umożliwiające rozwiązywanie
problemów; pośrednio użyteczne
w życiu w życiu szkolnym.

Uczeń potrafi efektywnie zaplanować
pracę w zespole, umiejętnie podejmować
decyzje, odnajdywać i porządkować
informacje, interpretować wyniki,
zastosować umiejętności w różnych
sytuacjach; samodzielnie rozwiązuje
zadania i problemy w sposób twórczy
w sytuacjach trudnych i nietypowych.

Uczeń spełnia
wymagania na
stopień dobry
i dodatkowo
wymagania na
bardzo dobry.

D
ob
ry

Istotne w strukturze przedmiotu;
bardziej złożone, mniej
przystępne niż elementy treści
zaliczane do wymagań
podstawowych, ale nie
nieobejmujące całego programu
nauczania; przydatne, ale nie
niezbędne w opanowaniu treści
z danego przedmiotu, użyteczne
w szkolnej i pozaszkolnej
działalności; wymagające
umiejętności stosowania
wiadomości i umiejętności
w sytuacjach typowych wg
wzorów (przykładów) znanych
z lekcji i z podręcznika.

Uczeń współpracuje w grupie zarówno
jako lider, jak i partner, potrafi wyciągać
wnioski, różnicować ważność informacji,
dzielić się wiedzą z innymi;
rozwiązuje typowe zadania z elementami
problemowymi, wykazuje aktywną
postawę wobec trudnych i nietypowych
zagadnień.

Uczeń spełnia
wymagania na
stopień
dostateczny
i dodatkowo
wymagania
na dobry.
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D
os
ta
te
cz
ny

Najważniejsze w uczeniu się
danego przedmiotu; łatwe dla
ucznia nawet mało zdolnego;
o niewielkim stopniu złożoności,
przystępne; często powtarzające
się w programie nauczania; dające
się wykorzystać w sytuacjach
szkolnych i pozaszkolnych;
głównie proste, uniwersalne
umiejętności, w mniejszym
zakresie wiadomości; nie powinny
przekraczać 50% treści programu.

Uczeń współpracuje w grupie, potrafi
objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie
je uporządkować, podjąć decyzję, jaką
przyjąć postawę; rozwiązuje proste
zadania teoretyczne i praktyczne.

Uczeń spełnia
wymagania na
stopień
dopuszczający
i dodatkowo
wymagania na
dostateczny.

do
pu
sz
cz
aj
ąc
y

Niezbędne w uczeniu się danego
przedmiotu; potrzebne w życiu;
częściowe opanowanie treści
programu.

Uczeń ma braki w opanowaniu podstawy
programowej, które nie przekreślają
możliwości uzyskania podstawowej
wiedzy z danego przedmiotu w dalszym
ciągu nauki; rozwiązuje proste zadania
teoretyczne i praktyczne przy pomocy
kolegi lub nauczyciela; rozumie
podstawowe zagadnienia wyrażone
w sposób prosty i jednoznaczny,
współpracuje w grupie, pyta, prosi
o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi
dostosować się do decyzji grupy.

2. Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który:

a) posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają

one dalsze zdobywanie wiedzy,

b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

3. Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych formułują wymagania

edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z uwzgl. kryteriów, o których mowa w ust. 1.

4. Szczegółowe wymagania z poszczególnych przedmiotów oraz sposoby sprawdzania

i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów zawarte są w PSO.

5. Dyrektor Szkoły sprawdza zgodność wymagań edukacyjnych zawartych w PSO

z obowiązującym prawem oraz przechowuje ich kopie do wglądu dla uczniów i ich

rodziców.

§ 66

1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść

całego działu (lub dużą część działu);

2) testy;

3) kartkówki;
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4) prace domowe;

5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;

6) sprawdziany;

7) wypowiedzi ustne;

8) prace w zespole;

9) testy sprawnościowe;

10) prace plastyczne i techniczne;

11) karty pracy;

12) zaangażowanie na zajęciach.

2. Prace pisemne podlegają ocenie zgodnie z następującymi progami procentowymi:

1) ocena celująca 100% - 96%;

2) ocena bardzo dobra 95% - 86%;

3) ocena dobra 85% - 70%;

4) ocena dostateczna 69% - 50%;

5) ocena dopuszczająca 49% - 30%;

6) ocena niedostateczna 29% - 0%.

3. Ilość prac pisemnych przewidzianych w półroczu jest zależna od specyfiki przedmiotu,

ustala ją i podaje każdy z nauczycieli w PSO.

4. Wypowiedzi ustne. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:

1) znajomość zagadnienia;

2) samodzielność wypowiedzi;

3) kultura języka;

4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

5. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń.

Ocenie podlegają umiejętności:

1) planowanie i organizacja pracy grupowej;

2) efektywne współdziałanie;

3) wywiązywanie się z powierzonych ról;

4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy;

5) prezentacja wyników pracy.

6. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe lub testy, przy czym

nie więcej niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z co najmniej

tygodniowym wyprzedzeniem.
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7. Prac klasowych nie przeprowadza się bezpośrednio po przerwach świątecznych

i feriach zimowych. Uczeń ma prawo do 2 dni na wdrożenie się do pracy.

8. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może

jej nie zapowiadać. Kartkówki niezapowiedziane sprawdzają wiadomości

i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji.

9. Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień,

prac klasowych – dwa tygodnie.

10. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań,

jakim będzie musiał sprostać.

11. Uczeń jest zobowiązany do napisania pracy pisemnej w przypadku nieobecności

na zajęciach, na których była ona zaplanowana w terminie uzgodnionym

z nauczycielem.

12. Kontroli i ocenie podlegają wszelkie prace pisemne znajdujące się w zeszycie

przedmiotowym.

13. Obserwacji zaangażowania ucznia dokonuje się na każdych zajęciach lekcyjnych

oraz podczas innych form aktywności ucznia mających związek z procesem

dydaktycznym.

14. Zaangażowanie ucznia nauczyciel odnotowuje w postaci oceny lub„+” i „-„

w dzienniku elektronicznym lub sporządzonej przez siebie karcie obserwacji klasy,

które przelicza na oceny szkolne zgodnie z PSO i wpisuje do dziennika lekcyjnego.

15. Oceny cząstkowe odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym na bieżąco i opatruje się

komentarzem. Komentarz zawiera kategorię oceny i zakres badanych treści.

16. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w PSO

z pominięciem tych lekcji, na których ma się odbyć wcześniej zapowiedziane

powtórzenie materiału lub praca klasowa.

17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki

i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek

wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału

ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę

na rzecz kultury fizycznej.

18. W przypadku, gdy dodatkowe godziny szkolenia sportowego w oddziałach

sportowych i obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie

do wyboru przez ucznia, są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel
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prowadzący zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę

klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te

zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela

prowadzącego dodatkowe godziny szkolenia sportowego w oddziałach sportowych

i zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.

§ 67

Kryteria ocen zachowania

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków

określonych w Statucie i respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego

i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2. Bieżąca, śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące

podstawowe 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. Właściwe spełnianie przez ucznia obowiązków określonych w Statucie powinno

wyrażać się poprzez:

1) nieopuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia;

2) punktualne przybywanie na zajęcia;

3) systematyczne przygotowanie do lekcji (np. posiadanie potrzebnych podręczników,

zeszytu, ćwiczeń, przyborów i strojów, np. gimnastycznego na zajęcia wychowania

fizycznego, galowego podczas uroczystości szkolnych); ocenie podlega

niewywiązywanie się z obowiązków w tym zakresie, nie bierze się pod uwagę braku

ww. rzeczy w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny;

4) czynne zaangażowanie w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach i uroczystościach

szkolnych oraz pozaszkolnych, a także w pracach Samorządu Uczniowskiego, na rzecz

klasy i szkoły;

5) udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych;

6) uchylony.
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4. Respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych powinno wyrażać się

poprzez:

1) dbałość o kulturę języka (używanie na co dzień zwrotów grzecznościowych,

nieużywanie słów wulgarnych);

2) poszanowanie pracy własnej i cudzej (kolegów, nauczycieli i innych pracowników

szkoły);

3) dbałość o czystość, estetykę i stosowność ubioru na terenie Szkoły;

4) negatywną postawę wobec wszelkich nałogów;

5) dbałość o ład, porządek i estetykę otoczenia;

6) życzliwość i pomoc osobom niepełnosprawnym i słabszym;

7) udzielanie pomocy koleżeńskiej;

8) nieużywanie siły przy rozstrzyganiu sporów koleżeńskich;

9) szacunek do koleżanek, kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

10)wypełnianie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły;

11) uczciwość w postępowaniu i reagowanie na zło (dotyczy sytuacji, w których uczeń

jest w stanie zapobiec złu);

12) godne, kulturalne zachowanie na terenie szkoły oraz podczas wyjść i imprez

organizowanych poza jej terenem;

13) poszanowanie przyrody;

14) szacunek do symboli narodowych i szkolnych;

15) troska o honor szkoły i godne jej reprezentowanie;

16) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób.

5. Spełnienie kryteriów zawartych w ust. 3 pkt 4 i 5 oraz w ust. 4 pkt 6 i 7 wpływa tylko

na podwyższenie oceny, a nie ma wpływu na jej obniżenie.

6. Uchylony.

7. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według

następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.
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§ 68

Tryb ustalania oceny zachowania

1. W Szkole, na II etapie edukacyjnym, obowiązuje punktowy system oceniania

zachowania uczniów.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ocenę zachowania ustala wychowawca

oddziału uwzględniając:

1) liczbę punktów za zachowanie zebraną przez ucznia i zapisaną w dzienniku

elektronicznym;

2) samoocenę ucznia, rozumianą jako prawo do wyrażenia opinii o własnym

zachowaniu i postępowaniu w formie ankiety;

3) ocenę zespołu uczniowskiego, rozumianą jako opinię zespołu uczniów danej klasy

o danym uczniu;

4) ocenę zespołu nauczycieli uczących ucznia.

3. Na trzy tygodnie przed radą klasyfikacyjną wychowawca ma obowiązek poinformować

uczniów o ilości zdobytych punków zgodnie z obowiązującym punktowym systemem

oceniania zachowania i ocenie wynikającej z tej liczby wyliczonej przez dziennik

elektroniczny oraz przeprowadzić w klasie ankietę samooceny i zebrać pisemne opinie

od uczniów na temat oceny zachowania każdego z uczniów w oddziale.

4. Na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną wychowawca ma obowiązek zebrać

pisemne propozycje ocen zachowania swoich wychowanków od zespołu nauczycieli

uczących w oddziale.

5. Nauczyciele, o których mowa w ust. 4, wystawiając ocenę zachowania, biorą

pod uwagę w szczególności:

1) liczbę punktów za zachowanie zebraną przez ucznia i zapisaną w dzienniku

elektronicznym oraz ocenę proponowaną przez dziennik;

2) stopień spełnienia wymagań przez ucznia zawartych w § 67ust. 3, 4 i 5;

3) liczbę godzin nieusprawiedliwionych na zajęciach w danym półroczu;

4) otrzymanie przez ucznia nagany wychowawcy lub Dyrektora Szkoły;

5) przy ustalaniu oceny rocznej – uzyskaną ocenę zachowania na pierwsze półrocze.

6. Nieprzekraczalny termin wystawienia oceny zachowania przypada na 5 dni

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

7. Przed wymienionym terminem w ust. 6, wychowawca klasy zobowiązany jest do:

1) zapoznania się z uwagami na temat zachowania ucznia i aktualną liczbą punktów

przez niego zebraną i zapisaną w dzienniku;
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2) zapoznania się z propozycjami ocen nauczycieli uczących w oddziale;

3) zapoznania się z samooceną ucznia;

4) zapoznania się z ocenami pozostałych członków klasy;

5) ustalenia propozycji oceny zachowania z uwzględnieniem elementów zawartych

w pkt 1 – 4;

6) przedstawienia do konsultacji propozycji wystawionych przez siebie ocen

zachowania na spotkaniu zespołu oddziałowego.

8. Ostateczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po dokonaniu

analizy przedstawionych propozycji ocen z ewentualnym uwzględnieniem uwag

nauczycieli na spotkaniu zespołu oddziałowego.

9. Na pierwszej godzinie wychowawczej po wystawieniu ocen zachowania wychowawca

omawia je z uczniami wskazując mocne i słabe strony wychowanków z jednoczesnym

wskazaniem dróg poprawy niedociągnięć i wskazaniem możliwości poprawy oceny

w przyszłości.

10. Roczna klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest

ostateczna w przypadku zachowania trybu jej ustalania.

11. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców skierowany do wychowawcy klasy,

wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę na piśmie najpóźniej w dniu następnym od dnia

wpłynięcia wniosku.

12. Pozytywne i negatywne zachowania i postawy uczniów opisane w § 67 przekładane są

na punkty dodatnie i ujemne zgodnie z punktowym systemem oceniania, który zawarty

jest w § 69.

13. Wszyscy nauczyciele mają prawo do wyrażania swoich opinii dotyczących zachowania

uczniów poprzez dokonywanie wpisów w dziennikach lekcyjnych, w miejscach do tego

przeznaczonych lub informowanie wychowawcy, który zapisuje je w dzienniku.

14. Wychowawca ma obowiązek monitorowania ilości uzyskanych punktów przez ucznia

i informowania go oraz jego rodziców o przewidywanej na daną chwilę ocenie

zachowania na ich prośbę.

15. Udział ucznia w akcjach charytatywnych i pracach na rzecz szkoły uzależniony jest

od decyzji wychowawcy.

16. W sytuacji chęci poprawy oceny zachowania na koniec roku szkolnego przez ucznia

obowiązuje procedura podwyższania proponowanej oceny zachowania zgodnie z § 72.
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§ 69

Punktowy system oceniania zachowania

1. Każdy uczeń otrzymuje w pierwszym dniu półrocza 200 punktów. Liczba ta odpowiada

ocenie dobrej zachowania.

2. Liczbę tę swoim zachowaniem i aktywnością uczeń może powiększyć lub pomniejszyć,

co skutkować będzie podniesieniem lub obniżeniem na koniec I półrocza lub roku

szkolnego oceny zachowania.

3. Podejmując działania pozytywne (tabela nr 1), uczeń będzie otrzymywał dodatnie

punkty i otrzyma na koniec I półrocza i koniec roku szkolnego odpowiednio wyższą

ocenę zachowania.

4. Za zachowania ocenione jako negatywne, uczeń będzie tracił punkty (tabela nr 2),

co skutkować będzie w efekcie obniżeniem oceny zachowania.

5. Punkty dodatnie i ujemne każdego ucznia będą rejestrowane w dzienniku lekcyjnym

prowadzonym przez każdego wychowawcę klasy.

6. Nauczyciel wstawiający uczniowi -15 punktów i więcej ma obowiązek powiadomić

o tym fakcie rodzica ucznia telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego.

7. Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy klasy w I półroczu nie może mieć

w klasyfikacji śródrocznej oceny zachowania wyższej niż ocena nieodpowiednia

bez względu na inne kryteria.

8. Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy klasy w II półroczu nie może mieć

w klasyfikacji rocznej oceny zachowania wyższej niż ocena nieodpowiednia

bez względu na inne kryteria.

9. Uczeń, który został ukarany naganą dyrektora w I półroczu nie może mieć

w klasyfikacji śródrocznej oceny zachowania wyższej niż ocena naganna bez względu

na inne kryteria.

10. Uczeń, który został ukarany naganą dyrektora w II półroczu nie może mieć

w klasyfikacji rocznej oceny zachowania wyższej niż ocena naganna bez względu

na inne kryteria.

11. Uczeń, który opuścił co najmniej jedną lekcję bez usprawiedliwienia, nie może otrzymać

w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej wzorowej oceny zachowania bez względu na inne

okoliczności.

1) Ustala się limit łącznej sumy punktów ujemnych dla wzorowej i bardzo dobrej oceny

zachowania w klasyfikacji śródrocznej/ rocznej, przy czym ważność pozostałych kryteriów

nie ulega zmianie:
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a) – 20 pkt dla oceny wzorowej,

b) – 40 pkt dla oceny bardzo dobrej.

12. Przy ustalaniu oceny zachowania w klasyfikacji rocznej uwzględnia się ocenę

zachowania uzyskaną przez ucznia w klasyfikacji śródrocznej.

13. Kryteria przyznawania punktów za zachowanie:

1) pozytywne:

Tabela nr 1.

Zachowania pozytywne Ilość punktów

1. Udział w konkursach przedmiotowych wszystkich szczebli:

1) za udział

2) za awans do następnego etapu

3) za uzyskanie miejsca od 1-3 w konkursach powiatowych

4) za uzyskanie miejsca od 1-3 w konkursach rejonowych

5) za uzyskanie miejsca od 1-5 w konkursach wojewódzkich

6) za uzyskanie miejsca od 1-10 w konkursach ogólnopolskich

7) za uzyskanie tytułu finalisty konkursu ogólnopolskiego

8) za uzyskanie tytułu laureata konkursu ogólnopolskiego

9) za uzyskanie tytułu finalisty konkursu KO

10) za uzyskanie tytułu laureata konkursu KO

Punkty wystawia się po zakończeniu całego cyklu konkursów, a nie za
każdy poszczególny etap.

+ 5

+10

+15

+20

+40

+30

+20

+45

+35

+50

2. Reprezentowanie szkoły, miasta, powiatu, regionu, województwa lub

kraju w zawodach sportowych:

1) za udział

2) za zajęcie 1 miejsca w zawodach miejskich

2) za zajęcie od 1-3 miejsca w zawodach powiatowych

3) za zajęcie od 1-3 miejsca w zawodach rejonowych

4) za zajęcie od 1-5 miejsca w zawodach wojewódzkich

5) za zajęcie od 1-10 miejsca w zawodach ogólnopolskich

Punkty wystawia się po zakończeniu całego cyklu zawodów, a nie za każdy
poszczególny etap.

+ 5

+10

+15

+25

+35

+40

3. Udział w imprezach i uroczystościach okolicznościowych poza

zajęciami lekcyjnymi:

1) czynny udział w uroczystości (pełni jakąś rolę: poczet, składa +20
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kwiaty, prowadzi uroczystość)

2) bierny udział w uroczystości (widz, uczestnik)

3) udział w próbach przedstawień, imprez, uroczystości itp.

+10

+10

4. Za udział w zajęciach pozalekcyjnych:

1) za stały czynny udział (za każde zajęcia)

2) za indywidualne wykonanie szczególnych zadań

3) za szczególne osiągnięcia

+ 5

+15

+20

5. Za udział w zajęciach pozaszkolnych:

1) za szczególne osiągnięcia od +10 do +20

6. Za działalność charytatywną:

1) organizacja działań charytatywnych

2) udział w zorganizowanych akcjach charytatywnych

+15

+5/godz.

7. Aktywne pełnienie funkcji statutowych w samorządzie:

1) klasowym

2) szkolnym

3) miejskim (MRM)

+10

+15

+20

8. Prace porządkowe na rzecz klasy, szkoły lub miasta (indywidualne

i zespołowe):

1) zlecone przez wychowawcę, nauczyciela, pracownika szkoły

2) zlecone przez dyrektora

(nie jest to praca w ramach kary)

od+5 do +10

od+5 do +15

9. Udzielanie pomocy koleżankom, kolegom, osobom niepełnosprawnym

i słabszym:

1) jednorazowej (ale znaczącej)

2) dłuższej i systematycznej

+10

+25

10. Wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych:

1) brak spóźnień w miesiącu

2) 100% frekwencja w miesiącu

3) powyżej 95% w półroczu

+10

+20

+30

11. Aktywny udział w życiu szkoły:

1) udział w przygotowaniach do imprez, uroczystości szkolnych

i klasowych

2) czynny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych

od+5 do +20

od+5 do +30
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i klasowych

3) wykonanie pomocy dydaktycznych, gazetek, plakatów itp.

4) sumienne wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego

5) współudział w prowadzeniu godzin do dyspozycji wychowawcy

od+5 do +20

od+5 do +10

od+5 do +20

12. Pochwała wychowawcy: za inne nieujęte w tabeli dokonania ucznia od +5 do+20

13. Pochwała dyrektora: za inne nieujęte w tabeli dokonania ucznia od +10 do+50

2) negatywne:

Tabela nr 2.

Zachowania negatywne Ilość punktów

1. Postawa wobec nałogów i przejawów demoralizacji:

1) przebywanie w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych

środków o podobnym działaniu

2) wnoszenie na teren szkoły substancji wymienionych w pkt 1

3) nakłanianie innych uczniów do używania środków odurzających,

alkoholu i tytoniu

4) palenie papierosów

5) pozostawanie biernym wobec przejawów demoralizacji

6) wnoszenie na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających

zdrowiu i życiu

7) cyberprzemoc i stalking

- 50

- 50

-50

- 50

- 30

- 30

od - 20 do - 50

2. Postawa wobec innego człowieka:

1) zachowanie uwłaczające czyjejś godności, stanowiące przejaw

lekceważenia oraz pogardy

2) znieważanie drugiej osoby przy użyciu technologii komunikacyjnej

(telefon, Internet)

3) upublicznianie zdjęć, filmów z udziałem wizerunku osób, w celu ich

ośmieszenia, upokorzenia

4) wypowiadanie gróźb, znieważających epitetów i wulgaryzmów pod

adresem drugiej osoby

5) używanie przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do drugiej

osoby (bójki, znęcanie się psychiczne)

6) rejestrowanie przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków

bez wiedzy i zgody osób zainteresowanych

- 40

- 40

- 40

- 40

- 40

- 30
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3. Niedopuszczalne inne zachowania w szkole:

1) wychodzenie poza teren szkoły w czasie trwania zajęć

2) nieobecność na zajęciach (za każdą nieusprawiedliwioną godzinę)

3) spóźnianie się na zajęcia (za każde nieusprawiedliwione)

4) niszczenie mienia szkoły, własności innych osób

5) uchylanie się od naprawy szkody, której usunięcie nie przekracza

możliwości ucznia

6) zaśmiecanie terenu szkoły

7) niewłaściwe zachowanie w czasie przerwy

8) przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć, rozmowy

9) chodzenie po klasie w czasie lekcji

10) aroganckie zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły

i innych osób

11) udział w bójkach

12) niewłaściwe zachowanie w bibliotece, świetlicy, stołówce, podczas

dojazdów na lodowisko lub basen

13) podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia

14) brak poszanowania wobec symboli narodowych

15) niewykonanie powierzonych zadań

16) używanie telefonów komórkowych w czasie lekcji (np. prowadzenie

rozmów, wysyłanie i odbieranie wiadomości, słuchanie muzyki)

17) samowolne opuszczenie klasy w czasie zajęć

18) spożywanie posiłków i napojów w czasie zajęć

19) niestosowne zachowanie podczas uroczystości szkolnych

i pozaszkolnych

20) wnoszenie kurtek na zajęcia lekcyjne

21) niewypełnienie obowiązków dyżurnego klasy

22) niewypełnianie poleceń dyrektora, nauczycieli, pracowników

administracji i obsługi

23) zapraszanie, wprowadzanie na teren szkoły osób obcych

24) korzystanie z szafek szkolnych niezgodnie z ich przeznaczeniem

- 30

- 10

-5

od - 5 do - 30

od - 10 do - 20

od - 5 do - 15

od - 5 do – 15

od - 5 do – 10

- 10

od - 10 do - 20

- 20

od - 5 do - 10

- 30

-15

od - 5 do - 20

od - 5 do - 20

-20

-10

od - 5 do - 20

-10

od - 5 do - 10

od - 5 do - 20

od - 5 do - 20

od - 5 do - 20

4. Indywidualna postawa ucznia:

1) brak stroju galowego - 15
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2) strój galowy nie do końca zgodny z obowiązującym Statutem

3) niestosowny lub nie do końca zgodny z obowiązującym Statutem

4) noszenie biżuterii i makijażu, malowanie paznokci niezgodnie z

obowiązującym Statutem

5) publiczne używanie wulgarnych określeń

6) niewywiązywanie się z obowiązków ucznia (np. brak podręcznika,

ćwiczeń, zeszytu; nieprzeczytanie wyznaczonego tekstu)

- 10

od - 10 do - 20

od - 10 do - 20

od - 10 do - 20

od -5 do 20

5. Wejście ucznia w konflikt z prawem:

1) przestępstwa lub wykroczenia objęte postępowaniem policji i sądu dla

nieletnich

od - 20 do - 50

6. Pozostałe wykroczenia nieujęte w niniejszej tabeli:

1) upomnienie wychowawcy

2) upomnienie dyrektora

3) nagana wychowawcy

4) nagana dyrektora

od - 10 do - 20

od - 10 do - 30

- 30

- 50

3) Uchylony.

14. Końcowa skala oceny zachowania:

1) wzorowe 261 pkt i więcej,

2) bardzo dobre 260 – 221 pkt,

3) dobre 220 – 181 pkt,

4) poprawne 180 – 141 pkt,

5) nieodpowiednie 140 – 101 pkt,

6) naganne 100 pkt i mniej.

§ 70

Projekty edukacyjne

1. Uchylony.

2. Uchylony.

3. Uchylony.

4. Uchylony.

5. Uchylony.

6. Uchylony.

7. Uchylony.

8. Uchylony.
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9. Uchylony.

10. Uchylony.

11. Uchylony.

12. Uchylony.

13. Uchylony.

14. Uchylony.

15. Uchylony.

16. Uchylony.

17. Uchylony.

18. Uchylony.

19. Uchylony.

20. Uchylony.

21. Uchylony.

22. Uchylony.

23. Uchylony.

24. Uchylony.

25. Uchylony.

26. Uchylony.

27. Uchylony.

28. Uchylony.

29. Uchylony.

30. Uchylony.

31. Uchylony.

32. Uchylony.

33. Uchylony.

§ 71

Klasyfikacja

1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
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3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie

programowo najwyższej;

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się

odpowiednio w klasach programowo niższych;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej szkoły podstawowej.

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych

zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia, a śródroczną i roczną

ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

7. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

a w przypadku gdy w szkole jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego

nauczyciela.

8. 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.

9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną

zachowania.

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

11. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą, zdającemu egzaminy

klasyfikacyjne, nie ustala się oceny zachowania.

12. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu każdego roku szkolnego.
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13. Dokładny termin śródrocznego i rocznego klasyfikowania uczniów przez Radę

Pedagogiczną ustala Dyrektor, podając termin z miesięcznym wyprzedzeniem.

14. O przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych uczniowie winni być

poinformowani na pięć dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

15. Przewidywana przez nauczyciela ocena śródroczna z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych może być podwyższona zgodnie z § 72.

16. O wynikach klasyfikacji śródrocznej rodzice są informowani w trakcie wywiadówek

zorganizowanych w ostatnim tygodniu pierwszego półrocza.

17. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne

oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych

negatywnych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć

edukacyjnych i przewidywanej nagannej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej

zachowania.

1) Uczeń jest informowany ustnie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych:

a) przez nauczycieli w trakcie lekcji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

z zajęć edukacyjnych;

b) przez wychowawcę w trakcie godziny wychowawczej o przewidywanej ocenie

klasyfikacyjnej zachowania;

2) Rodzice są informowani o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w formie

pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

18. Na 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca

oddziału informuje rodziców, w formie pisemnej, o przewidywanych dla dziecka

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie

klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice są zobowiązani zwrócić potwierdzoną informację

w terminie trzech dni od jej otrzymania.

19. Podczas ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych należy

uwzględnić osiągnięcia i umiejętności ucznia z poprzedniego okresu.

20. Przewidywana przez nauczyciela ocena roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych oraz przewidywana przez wychowawcę oddziału roczna ocena zachowania

może być podwyższona zgodnie z § 72.

21. Ustalona przez nauczyciela negatywna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona

w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z § 75.
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22. Każda roczna ocena klasyfikacyjna ustalona przez nauczyciela niezgodnie z przepisami

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny może być zmieniona w wyniku

zastosowania trybu odwoławczego zgodnie z § 73.

23. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie

programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę

uzupełnienia braków.

24. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 72

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej

1. Uczeń ma prawo do poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem

lub zdaniem jego rodziców zaniżona lub niesatysfakcjonująca.

2. Prawo do poprawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie przysługuje

uczniowi, jeżeli:

1) toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawach dla nieletnich;

2) stwarzał sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia swojego oraz innych (agresja,

przyjmowanie narkotyków, picie alkoholu, palenie papierosów, kradzieże,

wymuszanie pieniędzy itp.);

3) jego wykroczenia przeciwko regulaminowi miały charakter wielokrotny;

4) opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 50% zajęć edukacyjnych w roku szkolnym.

3. Tryb postępowania:

1) uczeń po poinformowaniu przez wychowawcę na pięć dni przed posiedzeniem

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej o przewidywanej dla niego ocenie zachowania,

w przypadku chęci poprawy tej oceny, tego samego dnia wnioskuje ustnie

do wychowawcy o rozpatrzenie możliwości poprawy tej oceny o jedną wzwyż;

2) wniosek powinien zawierać konkretny sposób poprawy zachowania poprzez

wykonanie prac społeczno - użytecznych na rzecz klasy, szkoły itp., wykonanych

do dnia, w którym następuje ostateczne wystawienie ocen. Wszystkie zaproponowane

działania muszą być przeliczone na punkty zgodnie z regulaminem oceniania

zachowania zawartym w WZO, a suma punktów po wykonaniu zadań musi

gwarantować uzyskanie oceny wyższej. O podjętych ustaleniach wychowawca



76

informuje rodziców za pomocą dziennika elektronicznego. Stopień realizacji

wykonanych przez ucznia zadań ocenia wychowawca oddziału;

3) uwzględniając wzorowe wykonanie podjętych zadań przez ucznia, wychowawca

decyduje o przyznaniu dodatkowych punktów uczniowi, które mogą podnieść jego

ocenę zachowania. Ocena ta jest ostateczna;

4) uchylony.

4. Uczeń ma prawo do poprawienia przewidywanej śródrocznej i rocznej oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli ustalona

przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców

niesatysfakcjonująca.

5. Decyzję o umożliwieniu uczniowi starania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana

oceny podejmuje nauczyciel uczący danego przedmiotu w danej klasie.

6. Tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny może być zastosowany w stosunku

do ucznia, który ubiega się o podwyższenie oceny o jeden stopień i spełnia poniższe

warunki:

1) uczęszcza na zajęcia lub jego nieobecność na zajęciach jest usprawiedliwiona;

2) na lekcjach pracuje na miarę swoich możliwości;

3) zbyt mała liczba ocen lub ich duża rozpiętość nie daje nauczycielowi jednoznacznej

informacji na temat wiedzy i umiejętności ucznia;

4) przewidywana ocena waha się pomiędzy dwiema sąsiadującymi ocenami.

7. Tryb postępowania:

1) uczeń po poinformowaniu przez nauczyciela danego przedmiotu o przewidywanej

dla niego ocenie na pięć dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w przypadku chęci poprawy tej oceny, tego

samego dnia wnioskuje ustnie do nauczyciela o rozpatrzenie możliwości poprawy tej

oceny;

2) nauczyciel po rozpatrzeniu zasadności wniosku, tego samego dnia informuje ucznia

o zakresie materiału oraz koniecznych wymaganiach do uzyskania oceny wyższej,

a także formie i terminie (do dnia, w którym następuje ostateczne wystawienie ocen),

w jakim uczeń powinien ten materiał zaliczyć. O podjętych ustaleniach nauczyciel

informuje rodziców za pomocą dziennika elektronicznego.

3) stopień realizacji wykonanych przez ucznia zadań ocenia nauczyciel przedmiotu

w stopniach szkolnych. Oceny te są wstawiane do dziennika lekcyjnego i zgodnie

z WZO mają wpływ na końcową ocenę z przedmiotu. Ocena ta jest ostateczna;
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4) Uchylony.

§ 73

Tryb odwoławczy od oceny klasyfikacyjnej

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają,

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję,

która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej

i ustnej oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną

ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;

w przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego komisji;

3) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,

zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego przeprowadza sprawdzian

wiadomości i umiejętności ucznia przede wszystkim w formie zadań praktycznych.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 przeprowadza się nie później

niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora -

jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora -

jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,
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c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne

w danym oddziale,

d) pedagog,

e) psycholog,

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

g) przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych

przypadkach. W takim wypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego

takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona

w wyniku egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem § 75 ust.1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c) termin sprawdzianu,

d) imię i nazwisko ucznia,

c) zadania (pytania),

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną oceną klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

8. Protokoły, o których mowa w ust. 7, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się odpowiednio pisemne prace

ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację

o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
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10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym

mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 74

Egzamin klasyfikacyjny

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który

przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać

egzamin klasyfikacyjny w terminie, który wyznacza Dyrektor Szkoły w porozumieniu

z nauczycielami przedmiotu, z materiału programowego zrealizowanego w danym

półroczu.

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej

lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin

klasyfikacyjny.

4. W przypadku chęci zdawania egzaminu klasyfikacyjnego uczniowie, lub ich rodzice

składają wniosek następnego dnia po rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady

Pedagogicznej do Dyrektora z prośbą o:

1) zorganizowanie egzaminu klasyfikacyjnego, w przypadku ucznia, o którym mowa

w ust.2;

2) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny, w przypadku ucznia, o którym mowa

w ust.3.

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami

i przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
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7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu

z: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki

oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć

praktycznych.

9. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym

komisji. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany odpowiednio do skali

ocen stosowanych w Szkole.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz realizującemu,

na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, przeprowadza nauczyciel

prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji, w obecności

wskazanego przez Dyrektora nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne

zajęcia edukacyjne.

11. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10, mogą być obecni –

w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą,

przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, który zezwolił na spełnianie

przez ucznia obowiązku poza szkołą.

13. W skład komisji, o której mowa w ust.12 wchodzą:

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący

komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin;

3) w charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.

13. Dla ucznia, o którym mowa w ust.12 nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego

z:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć

technicznych, wychowania fizycznego

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 12, oraz jego

rodzicami termin egzaminu oraz liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół

zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
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2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia

zadania praktycznego.

17. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

18. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć

edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 73.

19. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego negatywna roczna ocena

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu

poprawkowego z zastrzeżeniem § 75 ust.1.

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

§ 75

Egzamin poprawkowy

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę negatywną z jednych

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy

z tych zajęć.

2. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z: plastyki,

muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki oraz wychowania

fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.

3. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji.

Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany odpowiednio do skali ocen

stosowanych w Szkole.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych

zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

W skład komisji wchodzą:
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1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły -

jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek

komisji.

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału

w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie

uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako

osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,

z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający

w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia

zadania praktycznego.

9. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

terminie wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy

programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 76 ust.10.

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest

ostateczna, z zastrzeżeniem ust 13.

13. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają,

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu

poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
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ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych

od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

14. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor

Szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do

pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 73. Ocena ustalona przez komisję jest

ostateczna.

§ 76

Promocja

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał

roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji

rocznej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę

klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej

z wyróżnieniem. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym

pionowym paskiem i nadrukiem: „z wyróżnieniem”.

3. Uczniowi, o którym mowa w ust.1 i 2, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia

edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny

klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych

co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym pionowym paskiem

i nadrukiem: „z wyróżnieniem”.

5. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ze wszystkich

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,

a ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty, o ile nie był zwolniony

z tego obowiązku przez dyrektora OKE.

6. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną
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zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym pionowym

paskiem i nadrukiem: „z wyróżnieniem”.

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 i 6, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia

edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny

klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

8. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, kończy Szkołę z wyróżnieniem,

jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. Uczeń wyróżniony

otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym pionowym paskiem i nadrukiem:

„z wyróżnieniem”.

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych,

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie ze szkolnym planem

nauczania są realizowane w klasie programowo wyższej.

11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim

oraz laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, przeprowadzonych

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 Ustawy, otrzymują

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

12. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim

lub ogólnopolskim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

13. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 10.

14. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 5 powtarza ostatnią klasę Szkoły

i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza klasę, do egzaminu zewnętrznego.
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Rozdział XV

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 77

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb:

nauczyciela wspomagającego, asystenta lub pomoc nauczyciela, specjalistów, a także

innych pracowników, w tym pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa

w ust.1, regulują odrębne przepisy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust.1

oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

4. Wykaz stanowisk i liczbę etatów pracowników Szkoły określa arkusz

organizacji Szkoły.

§ 78

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest

odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel zobowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem

oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą

i opiekuńczą;

2) dążyć do wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju;

3) organizować i prowadzić proces dydaktyczny w sposób zapewniający osiąganie

przez uczniów optymalnych warunków nauczania oraz zapewniać warunki

do świadomego i aktywnego uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych;

4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich

w umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji RP, w atmosferze

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

3. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) wybór programu nauczania;

2) sporządzanie planu nauczania z przedmiotu, którego uczy w danej klasie

i przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrektorowi;

3) sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowanie w dzienniku

frekwencji;

4) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami

współczesnej dydaktyki;
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5) prawidłowe realizowanie podstawy programowej i dążenie do osiągnięcia w tym

zakresie jak najlepszych wyników;

6) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej;

7) dbanie o poprawność językową i kulturę osobistą uczniów;

8) stosowanie zasad bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu uczniów;

9) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich

rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru;

10) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i udzielania niezbędnej

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na zasadach określonych w odrębnych

przepisach;

11) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych

w odrębnych przepisach;

12) indywidualizowanie nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności

w nauce;

13) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomoc

w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych itp.;

14) sprawowanie opieki nad pracownią, troska o sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia

i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu, dbałość o funkcjonalność, wystrój

i estetykę klasy;

15)współpraca z wychowawcami oddziałów oraz specjalistami zatrudnionymi w Szkole;

16) aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej i zespołów zadaniowo -

problemowych oraz przedmiotowych, których jest członkiem;

17) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji związanej z realizacją

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

18) stałe doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy

merytorycznej;

19) prowadzenie zleconego przez Dyrektora wychowawstwa oddziału oraz dodatkowych

zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, a realizującymi

obowiązek szkolny w Szkole;

20) opieka wychowawcza w czasie wycieczek oraz w czasie imprez organizowanych

przez Szkołę;
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21) rzetelne pełnienie obowiązków podczas dyżurów w Szkole podczas przerw

wg harmonogramu dyżurów;

22) informowanie na początku każdego roku szkolnego, uczniów oraz ich rodziców o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

23) dostarczanie rodzicom uczniów informacji o postępach i trudnościach w nauce

oraz o szczególnych uzdolnieniach;

24) informowanie ucznia i jego rodziców na miesiąc przed śródrocznym i rocznym

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych negatywnych dla

niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;

25) informowanie ucznia na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady

Pedagogicznej o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej i rocznej;

26) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

pracowników i uczniów;

27) przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, w tym Statutu Szkoły i innych

regulaminów obowiązujących na terenie Szkoły;

28) opracowanie i wyeksponowanie regulaminów pracowni w salach, w których prowadzi

się zajęcia o zwiększonym ryzyku;

29) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych w ostatnim roku nauki

w Szkole;

30) w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia prowadzenie:

a) zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych bezpośrednio z uczniami

lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego

stanowiska,

b) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć

opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania

uczniów,

c) zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem

i doskonaleniem zawodowym;
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31) rejestrowanie i rozliczanie w okresach tygodniowych, w dokumentacji wskazanej

przez Dyrektora, działań wymienionych w pkt 30lit. a i b;

32)wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły a wynikających

z organizacji pracy Szkoły;

33)wyciszanie komórki przed lekcją i nie korzystanie z telefonu komórkowego podczas

zajęć edukacyjnych, rad pedagogicznych i szkoleń;

34)w przypadku oczekiwania na ważną informację telefoniczną, informowanie o tym

fakcie uczniów na początku lekcji;

35) ustalanie z uczniami zasad korzystania z telefonów komórkowych na lekcji, które

nie są sprzeczne z zapisami Statutu.

§ 79

1. Uprawnienia nauczyciela. Nauczyciel:

1) decyduje o wyborze podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,

metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczanym przez siebie

przedmiocie;

2) decyduje o treściach programowych prowadzonych przez siebie zajęć

pozalekcyjnych;

3) decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej swoich uczniów, zgodnie

z kryteriami zawartymi w PSO i WZO;

4) współdecyduje o ocenie zachowania swoich uczniów;

5) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych

dla swoich uczniów;

6) czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia Szkoły;

7) ma prawo do znajomości zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego przez

Dyrektora Szkoły i znajomości kryteriów oceny pracy nauczyciela i wymagań

wynikających z wewnątrzszkolnych ustaleń;

8) ma prawo do ochrony godności osobistej ze strony organów szkoły w sytuacjach

konfliktowych;

9) ma prawo do poszanowania godności i podmiotowości ze strony uczniów

i ich rodziców;

10) nauczycielom stażystom i kontraktowym przydziela się opiekuna stażu spośród

nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

§ 80

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:
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1) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych ze swojego przedmiotu uczniów

klas -stosownie do realizowanego programu nauczania i warunków w jakich działał;

2) bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów;

3) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu

przydzielonych;

4) realizację postanowień dotyczących obowiązków nauczycieli zawartych w Ustawie

o systemie oświaty, Ustawie Karta Nauczyciela i Statucie Szkoły.

§ 81

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,

by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały etap edukacyjny(z wyłączeniem

przyczyn obiektywnych);

3. Dyrektor może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:

1) ustania stosunku pracy nauczyciela w Szkole;

2) długotrwałej nieobecności nauczyciela;

3) braku efektów w pracy wychowawczej;

4) uzasadnionego wniosku rodziców danego oddziału popartego co najmniej 75%

ich głosów;

5) uzasadnionego wniosku uczniów danego oddziału popartego przez co najmniej

90% uczniów danego oddziału po upływie co najmniej 3 miesięcy nauki w szkole;

6) uzasadnionej prośby wychowawcy.

4. Wychowawca, sprawując opiekę nad uczniami danego oddziału, realizuje zadania

określone dla nauczyciela oraz dodatkowe zadania wychowawcze i opiekuńcze.

5. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się

oraz przygotowanie go do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) rozwijanie umiejętności uczniów w rozwiązywaniu problemów życiowych;

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów w oddziale;

4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

6. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 winien:

1) zdiagnozować warunki życia i nauki i otoczyć indywidualną opieką każdego

wychowanka;
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2) organizować opiekę i pomoc uczniom znajdującym się

w trudnej sytuacji życiowej, wychowawczej i materialnej;

3) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami plan pracy wychowawczej

uwzględniający szkolny program wychowawczo - profilaktyczny;

4) planować i organizować wspólnie z rodzicami i uczniami różne formy życia

zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół klasowy;

5) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu

koordynacji oddziaływań wychowawczych;

6) współpracować z pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym oraz

poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

7) monitorować postępy w nauce i zachowaniu swoich wychowanków;

8) sprawować nadzór nad regularnym uczęszczaniem uczniów do Szkoły, dbać

o jak najwyższą frekwencję uczniów;

9) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru

szkoły i zawodu;

10) wyrabiać właściwe postawy uczniów oparte na zasadach życzliwości,

współdziałania i koleżeństwa;

11) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami i pracownikami Szkoły,

opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności człowieka;

12) organizować pracę samorządu klasowego;

13) utrzymywać stały kontakt z rodzicami w sprawach postępów w nauce,

frekwencji i zachowania ucznia;

14) organizować informacyjne zebrania z rodzicami zgodnie z przyjętym

harmonogramem lub częściej, w miarę potrzeb;

15) na początku każdego roku szkolnego zapoznawać rodziców i uczniów

z WZO i obowiązującymi w szkole regulaminami; podawać do wiadomości

adres strony internetowej szkoły, na której udostępnione są te dokumenty;

16) na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady

Pedagogicznej poinformować ucznia i w formie pisemnej jego rodziców

o przewidywanych negatywnych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej nagannej

śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;

17) na 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej

poinformować rodziców, w formie pisemnej, o przewidywanych dla dziecka
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rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

7. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację przebiegu nauczania.

8. Wychowawca koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

dla uczniów swojego oddziału.

9. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem za:

1) realizację celów wychowawczych w swoim oddziale;

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców w realizację planu

wychowawczego klasy;

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym

w trudnej sytuacji materialnej lub społeczno-wychowawczej;

4) prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz pomocy

psychologiczno – pedagogicznej swojego oddziału.

§ 82

1. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:

1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole;

2) odpowiada za właściwe planowanie i prawidłową realizację dydaktycznych,

wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych zadań szkoły;

3) wspólnie z dyrektorem planuje i realizuje Plan nadzoru pedagogicznego

oraz monitoruje jego wykonanie;

4) monitoruje organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) jest koordynatorem zadań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej przez szkołę;

6) kieruje pracą zespołu układającego plan zajęć lekcyjnych w szkole i planu

dyżurów nauczycieli w trakcie przerw między lekcjami;

7) prowadzi rozliczenie godzin nadliczbowych nauczycieli;

8) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;

9) sprawuje nadzór nad dokumentacją prowadzoną przez wychowawców

i nauczycieli;

10) opracowuje comiesięczny harmonogram zadań Rady Pedagogicznej;

11) ustala harmonogram spotkań z rodzicami uczniów na dany rok szkolny;

12) współpracuje z pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczo-

opiekuńczych;
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13) przydziela nauczycielom opiekę nad salami; dokonuje ich przeglądu pod kątem

wystroju, estetyki;

14) dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole organizuje wszechstronną pomoc

w zakresie realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego i zadań statutowych

szkoły;

15) czuwa nad prawidłową realizacją Statutu Szkoły, wnosi poprawki do niego

na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

16) kształtuje pozytywną atmosferę pracy w zespole Rady Pedagogicznej;

17) wykonuje inne czynności wchodzące w zakres działalności Szkoły zlecone

przez Dyrektora.

2. Wicedyrektor prowadzi nadzór pedagogiczny oraz inne czynności kontrolne,

a w szczególności:

1) sprawuje w imieniu dyrektora nadzór pedagogiczny nad nauczycielami według

harmonogramu przyjętego w Planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny;

2) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem zajęć pozalekcyjnych w szkole;

3) sprawuje nadzór nad procedurą awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych;

4) sprawuje nadzór nad działalnością zespołów i komisji funkcjonujących w szkole;

5) sprawuje nadzór nad przygotowaniem, przebiegiem i prawidłowością prowadzonej

dokumentacji organizacji wycieczek, biwaków i innych imprez kulturalno-

rozrywkowych w szkole i poza nią z udziałem uczniów Szkoły;

6) sprawuje nadzór nad wypełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe

w obwodzie szkolnym;

7) prowadzi kontrole i monitoring zgodnie z harmonogramem wynikającym z Planu

nadzoru pedagogicznego;

8) kontroluje na bieżąco dokumentację szkolną;

9) nadzoruje organizację i przebieg uroczystości, apeli i konkursów;

10) na bieżąco kontroluje dyżury nauczycielskie oraz dyscyplinę pracy pracowników

szkoły.

4. Wicedyrektor dwa razy w roku przygotowuje informacje o stanie pracy szkoły

w zakresie przydzielonym przez Dyrektora.

5. Wykonuje inne czynności wynikające z potrzeb szkoły i zlecone przez Dyrektora

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami.

6. Uprawnienia Wicedyrektora:
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1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia Dyrektora Szkoły

nauczycieli określonych w ust. 2 pkt 1.

2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas

zastępowania Dyrektora, ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych

i wydawania poleceń;

3) decyduje za zgodą Dyrektora Szkoły o bieżących sprawach dydaktyczno-

wychowawczo-opiekuńczych całej szkoły;

4) ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy

podległych bezpośrednio nauczycieli, a także wyrażania opinii w sprawach oceny

działań wychowawczo-opiekuńczych wszystkich nauczycieli;

5) ma prawo wnioskować do dyrektora w sprawie przyznawania dodatków

motywacyjnych, nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom szkoły;

6) ma prawo do używania pieczątki osobistej z tytułem „Wicedyrektor Szkoły

Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku” oraz do podpisywania pism,

których treść jest zgodna z zakresem przydzielonych zadań i kompetencji.

7. Odpowiedzialność służbowa Wicedyrektora:

1) odpowiada jak każdy nauczyciel;

2) służbowo odpowiada przed Dyrektorem Szkoły za sprawność organizacyjną

i poziom realizacji przydzielonych zadań.

§ 83

1. Dyrektor Szkoły określa szczegółowy zakres obowiązków pedagoga, pedagoga

specjalnego, psychologa i logopedy.

2. Pedagog koordynuje udzielaną w Szkole pomocą psychologiczno – pedagogiczną

dla dzieci i młodzieży oraz współdziała z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami

i innymi specjalistami oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę

na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

3. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

1) pomoc wychowawcom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów;

2) analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i pomoc w ich

przezwyciężaniu;

3) podejmowanie działań na rzecz pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji

materialnej, szczególnej sytuacji życiowej lub losowej;
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4) stała współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym

specjalistycznymi, GOPS-em, MOPS-em, stowarzyszeniami i fundacjami

udzielającymi wsparcia uczniom;

5) prowadzenie poradnictwa na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli;

6) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

4. Do innych zadań pedagoga należy:

1) proponowanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych

potrzeb;

2) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

3) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu

wychowawczo – profilaktycznego Szkoły, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców

i nauczycieli;

4) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających

z programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły;

5) planowanie, koordynowanie i wykonywanie zadań realizowanych przez szkołę

na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku

kształcenia i zawodu;

6) opracowanie sprawozdania z realizacji zadań i przydzielanych obowiązków,

przedstawienie wniosków do dalszej pracy poprzez dokonanie analizy sytuacji

wychowawczej szkoły (co najmniej dwa razy do roku);

7) współudział w tworzeniu rocznego planu pracy z uwzględnieniem konkretnych

potrzeb szkoły i środowiska;

8) prowadzenie dokumentacji poszczególnych oddziałów zawierającej informacje, opinie

o uczniach oraz udostępnianie jej wszystkim uczącym;

9) udzielanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

10) prowadzenie zajęć w ramach zastępstw doraźnych w przypadku braku możliwości

kadrowych szkoły.

4a. 1. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

a) podejmowaniu działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego

uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności, o której mowa
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w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. 975),

b) 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,

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego

i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

2) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie

art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe, w zakresie opracowania i realizacji

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności

w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy

z uczniem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) dobieraniu metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb

uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów

i nauczycielom;

5) współpracy, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa

w § 41 ust. 6 i 7 Statutu;

6) przedstawianie Radzie Pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia

zawodowego nauczycieli Szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1–5.
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5. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) profilaktyka wad wymowy;

2) podejmowanie działań nad zapewnieniem prawidłowego rozwoju mowy uczniów;

3) prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłowy rozwój mowy;

4) zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym;

5) pedagogizacja rodziców;

6) prowadzenie przesiewowych badań wymowy u dzieci;

7) stymulacja rozwoju mowy;

8) profilaktyka dysleksji;

9) podnoszenie świadomości językowej uczniów.

6. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) informowanie o zawodach istniejących na rynku pracy;

2) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia;

3) wskazanie uczniom przesłanek, jakimi należy się kierować przy wyborze szkoły

ponadpodstawowej;

4) przedstawianie informacji na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych;

5) informowanie o wymaganiach na rynku pracy;

6) kształtowanie umiejętności i konsekwencji podejmowania samodzielnych decyzji.

7. Specjaliści, o których mowa w ust.2-5, realizują zadania wyznaczone przez Dyrektora

Szkoły oraz prowadzą dokumentację pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie

z odrębnymi przepisami, w szczególności dzienniki, do których wpisują tygodniowy plan

swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona

i nazwiska uczniów objętych różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej

oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziałają

przy wykonywaniu wyznaczonych zadań.

§ 84

1. Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnieni

w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych,

niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz zajęcia

wczesnego wspomagania rozwoju, w szczególności:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie

z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia,

określone w indywidualnym programie edukacyjno– terapeutycznym;
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2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi

niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, realizowanych przez

nauczycieli i specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz

nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia,

określone w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, w doborze

form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie

oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

2. Asystent i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.

3. Do zadań asystenta w szczególności należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy.

Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy

świetlicy.

4. Do zadań pomocy nauczyciela w szczególności należy wspomaganie nauczyciela

w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych, dbanie o ład i porządek w czasie tych zajęć oraz po ich zakończeniu,

a także wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych. Pomoc nauczyciela

wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

§ 85

1. Dyrektor Szkoły określa szczegółowy zakres obowiązków i zadań nauczyciela

wychowawcy świetlicy.

2. Nauczyciel wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za należyte wychowanie dzieci,

za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonej mu grupy.

3. Do zadań wychowawcy świetlicy w szczególności należy:

1) dbanie o regularne, ustalone z rodzicami i zgodne z planem szkoły uczęszczanie

dzieci na zajęcia;

2) organizowanie różnorodnych zajęć, mających na celu wszechstronny rozwój

osobowości wychowanków oraz rozwój ich zainteresowań i uzdolnień;

3) otaczanie szczególną opieką dzieci mające trudności w nauce, sprawiające

trudności wychowawcze, oraz mające trudne warunki środowiskowe;
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4) wykorzystywanie zajęć do odrabiania prac domowych oraz utrwalania

i poszerzania wiadomości zdobytych w szkole;

5) stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;

6) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami dzieci;

7) zwalnianie dzieci z pobytu w świetlicy tylko na pisemną lub osobistą prośbę

rodziców;

8) prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych;

9) dbanie o estetykę i wystrój pomieszczenia świetlicy;

10) sprawowanie opieki i dbanie o porządek w trakcie spożywania posiłków

wychowanków w stołówce szkolnej.

§ 86

1. Dyrektor Szkoły określa szczegółowy zakres obowiązków i zadań nauczyciela

bibliotekarza.

2. Do zadań i obowiązków nauczyciela-bibliotekarza w ramach pracy pedagogicznej należy:

1) udostępnianie zbiorów oraz udzielanie informacji bibliotecznych i katalogowych;

2) prowadzenie edukacji czytelniczo-medialnej uczniów, rozbudzanie i kształtowanie

ich zainteresowań i kultury czytelniczej;

3) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę

z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą i rodzicami uczniów

oraz z innymi placówkami, w tym prowadzenie zastępstw doraźnych w przypadku

braku możliwości kadrowych szkoły;

4) bezpośrednia współpraca z wychowawcami lub za pośrednictwem łączników

klasowych.

3. Do zadań i obowiązków nauczyciela-bibliotekarza w ramach pracy biblioteczno-

technicznej należy:

1) gromadzenie i selekcja zbiorów zgodnie z potrzebami Szkoły;

2) ewidencjonowanie zbiorów i ich opracowanie wg obowiązujących przepisów;

3) prowadzenie warsztatów informacyjnych dotyczących korzystania z: katalogów

i kartotek, organizacji księgozbioru podręcznego;

4) sporządzanie planów, statystyk i sprawozdań z pracy biblioteki;

5) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej i finansowej;

6) organizowanie ustawienia i udostępniania zbioru.

§ 87

1. W Szkole działa Rzecznik praw ucznia.
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2. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel Szkoły, oprócz Dyrektora.

3. Rzecznika wybiera społeczność uczniowska w wyborach zorganizowanych przez Radę

Uczniów.

4. Rzecznikiem praw ucznia zostaje nauczyciel, który wyrazi zgodę na pełnienie funkcji.

5. Kadencja Rzecznika praw ucznia trwa 2 lata, funkcję tę można sprawować

wielokrotnie.

6. Rzecznika praw ucznia może odwołać przed upływem kadencji Dyrektor Szkoły

na wniosek Rady Uczniów lub na wniosek zainteresowanego.

7. Rzecznik praw ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających

z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.

8. Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia, jego rodziców i wychowawcy

oddziału w przypadkach gdy:

1) nastąpiło poważne naruszenie praw ucznia, np. jego nietykalności – w tym wypadku

Rzecznik natychmiast powiadamia o tym fakcie Dyrektora.

2) powtarzają się przypadki naruszania praw ucznia, a wcześniejsze interwencje

wychowawcy nie odniosły skutku.

9. Zasady działania, prawa i obowiązki Rzecznika praw ucznia określa Regulamin

Rzecznika praw ucznia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku.

§ 88

1. Dyrektor określa szczegółowy zakres obowiązków i zadań zatrudnionej w Szkole

pielęgniarki.

2. Do zadań pielęgniarki szkolnej w szczególności należy:

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki

pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem;

3) organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;

4) prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;

5) czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;

6) udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej

oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;

7) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów

i zatruć;

8) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów,

organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
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9) prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych

w odrębnych przepisach.

§ 89

1. W Szkole tworzy się następujące stanowiska pracowników obsługi:

1) kierownik gospodarczy;

2) sekretarz;

3) kucharz;

4) pomoc kuchenna;

5) konserwator;

6) sprzątaczka;

7) woźny.

2. Szczegółowy zakres zadań i czynności dla zatrudnionych pracowników obsługi

sporządza Dyrektor Szkoły, uwzględniając Kodeks pracy oraz Regulamin pracy

Szkoły. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

Rozdział XVI

Uczniowie

§ 90

1. Nabór do klas pierwszych oddziałów ogólnodostępnych i oddziałów sportowych reguluje

„Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku”.

2. Terminy rekrutacji do Szkoły, w tym terminy składania dokumentów, określa Kurator

Oświaty w Olsztynie.

3. O przyjęciu uczniów do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych,

decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia uczniów zamieszkałych

w obwodzie Szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu.

4. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 3, wymaga przeprowadzenia zmian

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor

może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5. Uczniowie, o których mowa w ust. 3, w przypadku uczniów klas pierwszych, składają

w sekretariacie szkoły dokumenty zgodnie z „Regulaminem rekrutacji do Szkoły

Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku”, a w przypadku uczniów klas

następnych dołączają świadectwo ukończenia klasy programowo niższej.

§ 91

1. Uczeń ma prawo do:
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1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny

pracy umysłowej;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej

bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3) informacji o wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych

zajęć edukacyjnych, warunkach i trybie otrzymywania wyższych niż

przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania, wynikających z WZO;

4) pomocy w pokonywaniu trudności w nauce oraz informacji i wskazówek

pomagających w uczeniu się;

5) przedstawiania swoich problemów oraz uzyskania wyjaśnień, odpowiedzi,

pomocy;

6) życzliwości, podmiotowego traktowania w procesie nauczania i wychowania;

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia

Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra

innych osób;

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

9) korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru

bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem uprawnionego

nauczyciela;

10) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;

11) bycia ocenianym z przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności;

12) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku

lekcji;

13) wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych;

14)wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania

się w organizacjach działających na terenie Szkoły;

15) organizowania na terenie szkoły zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych

i rozrywkowych za zgodą Dyrektora Szkoły;

16) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i poradnictwa

zawodowego;

17) korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

18) dyskrecji w sprawach osobistych;
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19) odwołania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub Dyrektora;

20) korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych

zgodnie z zapisami w § 92 a;

21) korzystania ze świetlicy szkolnej;

22) korzystania ze stołówki szkolnej.

§ 92

1. Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych

i pozalekcyjnych;

2) systematycznie przygotowywać się do lekcji;

3) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy,

wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki;

4) okazywać należny szacunek nauczycielom, wychowawcom

oraz pracownikom Szkoły;

5) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w Szkole i poza nią,

nie naruszać zasad dobrego wychowania;

6) dbać o piękno mowy ojczystej;

7) okazywać należyty szacunek symbolom narodowym;

8) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia

obowiązków przez innych uczniów Szkoły;

9) przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;

10) szanować i chronić mienie szkolne;

11) dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu Szkoły;

12) podporządkować się poleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły,

nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

13) godnie reprezentować Szkołę na zewnątrz;

14) przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmowi;

15) szanować przekonania, poglądy i godność drugiego człowieka;

16) przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej;

17) uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach;

18) stosować się do procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu

elektronicznego przyjętej w Szkole.

19) usprawiedliwiać w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach

lekcyjnych;
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20) nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych, a na co dzień ubierać się

schludnie; przez strój galowy rozumie się białą koszulę/ bluzkę, czarne/

granatowe spodnie lub spódnicę, ciemne obuwie;

21) na zajęciach z wychowania fizycznego ćwiczyć w stroju ustalonym

przez nauczyciela tego przedmiotu;

22) pozostawiać w szatni wierzchnie okrycia;

23)wypełniać obowiązki dyżurnego klasowego;

24) korzystać w sposób właściwy i kulturalny z sanitariatów;

25) zwalniać się z lekcji zgodnie z obowiązującymi zasadami;

26) przestrzegać regulaminów obowiązujących w szkole oraz zasad bhp;

27)wykonywać prace porządkowe na terenie szkoły zlecone

przez wychowawcę, Dyrektora lub innego pracownika szkoły;

28) przed opuszczeniem szkoły po ostatniej lekcji danego dnia obowiązkowo

zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń

lub w późniejszym czasie, każdego dnia, z ogłoszeniami i wiadomościami

w dzienniku elektronicznym.

§ 92 a

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego

1) Podczas pobytu na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania

telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego, z wyłączeniem

przypadków opisanych w dalszej części regulaminu.

2) Uczeń ma obowiązek telefon komórkowy lub inny sprzęt elektroniczny

wyłączyć i przechowywać w plecaku do momentu opuszczenia terenu szkoły.

3) Za zgodą nauczyciela uczniowie mogą korzystać z telefonu komórkowego

podczas realizacji projektów, zawodów, dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4) Dopuszcza się również korzystanie z telefonu komórkowego i innych

urządzeń elektronicznych w czasie wycieczki szkolnej za zgodą rodziców,

którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu

warunków korzystania z wychowawcą - opiekunem grupy.

5) Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych oraz innych

urządzeń elektronicznych i multimedialnych do sal, w których odbywają się

egzaminy zewnętrzne a także egzaminy próbne.

6) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza

MP czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby
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nagrywanej lub fotografowanej i jedynie w sytuacjach , o których mowa w ust.

3 i 4. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji

niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi

oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.

7) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież

sprzętu przynoszonego przez uczniów.

8) Każde nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego

skutkować będzie natychmiastowym powiadomieniem rodziców

i wychowawcy oraz wpisaniem punktów ujemnych za zachowanie

do dziennika elektronicznego zgodnie ze Statutem.

9) Uchylony.

§ 93

1. 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) nakłaniać innych uczniów do używania środków odurzających, alkoholu

i tytoniu;

4) palić papierosów;

5) wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;

6) pozostawać biernym wobec przejawów demoralizacji, których jest świadkiem;

7) przynosić do Szkoły przedmiotów o dużej wartości materialnej i dużych sum

pieniędzy;

8) wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowanych zajęć i przerw

bez zezwolenia nauczycieli;

9) spóźniać się na zajęcia;

10) niszczyć mienia szkoły (za wyrządzone szkody materialne odpowiedzialność

ponoszą rodzice ucznia);

11) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;

12) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków

bez wiedzy i zgody osób zainteresowanych;

13) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych bez zezwolenia

nauczyciela;
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14) zaśmiecać terenu szkoły;

15)w czasie przerw biegać po korytarzach i klatkach schodowych, zachowywać się

w sposób zagrażający zdrowiu i życiu wszystkich osób tam przebywających;

16) nosić okazałej biżuterii;

17) przebywać na terenie szkoły w widocznym makijażu, mieć pomalowane

paznokcie oraz pofarbowane włosy;

18) nosić ubrań odsłaniających brzuch, z dużymi dekoltami itp.;

a) nosić ubrań typu plażowego, jak np. bluzeczki/ koszulki na ramiączkach, zbyt

krótkie szorty, spódnice/ sukienki (akceptowalna długości ubrań do połowy uda.);

b) w budynku szkoły obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy, chyba że

noszenie ich uzasadnione jest ważną sytuacją szczególną, jak na przykład

chorobą.

19) zapraszać obce osoby na teren szkoły i przebywać w ich obecności w trakcie

trwania zajęć dydaktycznych bez zgody wychowawcy, innego nauczyciela

lub Dyrektora;

20) przeszkadzać rozmowami nauczycielom w prowadzeniu zajęć;

21) chodzić po klasie bez zezwolenia nauczyciela w trakcie zajęć;

22) być aroganckim, uwłaczać czyjejś godności, przejawiać w stosunku do niego

lekceważenie oraz pogardę;

23) znieważać inną osobę przy pomocy technologii komunikacyjnej (telefon,

Internet);

24) upubliczniać zdjęć i filmów z wizerunkiem osoby w celu jej ośmieszenia

i upokorzenia;

25)wypowiadać pod adresem innych osób gróźb, znieważających epitetów

i wulgaryzmów;

26) poświadczać nieprawdę (kłamać, podrabiać podpisy itp.);

27) niestosownie zachowywać się w trakcie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;

28) brać udział w bójkach;

29) znieważać symbole narodowe;

30) lekceważyć polecenia nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

31) zachowywać się niestosownie, niezgodnie z regulaminem w bibliotece, stołówce

i świetlicy szkolnej;

32) łamać zasady regulaminu w trakcie wycieczek szkolnych i przemieszczania się

na basen lub lodowisko.
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§ 94

1. Uczeń może być nagradzany przez nauczyciela, wychowawcę lub Dyrektora

za wyróżniające wyniki w nauce, szczególnie wzorową postawę i wyróżniający sposób

wypełniania obowiązków ucznia, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia

sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz Szkoły i środowiska w następujących

formach:

1) pochwała wychowawcy oddziału lub innego nauczyciela;

2) pochwała udzielona przez Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły;

3) publiczne wyróżnienie przez Dyrektora Szkoły;

4) przyznanie indywidualnego wyróżnienia w postaci odznaki „Złotej, Srebrnej lub

Brązowej Jedynki”;

5) przyznanie klasie z najwyższymi wynikami w nauce pucharu Primus Inter Pares;

6) przyznanie nagrody rzeczowej;

7) wystosowanie przez Dyrektora Szkoły listu pochwalnego do rodziców;

8) przyznanie stypendiów za naukę lub osiągnięcia sportowe;

9) wytypowanie przez Radę Pedagogiczną ucznia do nagrody zewnętrznej.

2. Rada Pedagogiczna może ustalić inne formy nagradzania uczniów.

3. Nagroda może być wręczona/ogłoszona publicznie na koniec I okresu, na koniec roku

szkolnego lub w innym terminie (w zależności od okoliczności zdobycia nagrody

przez ucznia).

§ 95

1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia postanowień Statutu przewiduje się następujące

konsekwencje:

1) upomnienie lub nagana wychowawcy oddziału;

2) pozbawieniem pełnionych funkcji w klasie;

3) obniżeniem oceny zachowania;

4) upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły;

5) upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły;

6) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania

Szkoły na zewnątrz, udziału w wycieczkach lub imprezach organizowanych

przez Szkołę;

7) przeniesienie do innej klasy;

8) przeniesienie do innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły i za zgodą

Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty);
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9) w przypadku, gdy uczeń swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych

uczniów (lub pracowników) – Dyrektor Szkoły może czasowo do ustania zagrożenia

ograniczyć obecność ucznia w szkole. O podjętej decyzji Dyrektora informuje się

rodziców ucznia.

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą

być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

3. Za szczególnie ciężkie przewinienie podlegające karze nagany uznaje się naruszenie

godności osobistej, kradzież, umyślne zniszczenie własności prywatnej lub społecznej,

wagary połączone z ucieczką z domu, umyślne działanie zagrażające bezpieczeństwu

lub skutkujące utratą zdrowia lub życia.

4. Koszty zniszczonego mienia lub kradzieży pokrywają rodzice ucznia,

w przypadku, gdy usunięcie szkód nie przekracza możliwości ucznia, usuwa je sam

sprawca.

5. O stosowaniu kar wymienionych w ust.1 pkt 1 – 3 decyduje wychowawca oddziału,

w pozostałych wypadkach decyzję podejmuje Dyrektor, w razie potrzeby konsultuje

decyzje z innymi członkami Rady Pedagogicznej.

6. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

7. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje Dyrektor

Szkoły po skonsultowaniu się z Radą Pedagogiczną i rodzicami ucznia.

8. Decyzję w sprawie złożenia wniosku do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

w Olsztynie w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia ucznia do innej szkoły podejmuje

Dyrektor na podstawie opinii Rady Pedagogicznej;

9. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może odbyć się tylko w przypadku drastycznych

naruszeń norm obowiązujących w szkole, tj. ciągłe łamanie zasad współżycia

społecznego, zachowanie agresywne zagrażające zdrowiu i życiu członków

społeczności szkolnej, uleganie nałogom, kradzieże, naganny stosunek do członków

Rady Pedagogicznej i pracowników obsługi (naruszanie godności osobistej).

10. Uczeń, który ukończył 18 roku życia i nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, może decyzją

Rady Pedagogicznej być skreślony z listy uczniów.

§ 96

1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie

lub zastosowanej wobec niego karze, z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie

natychmiastowym.
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2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wniesienia odwołania w formie pisemnej

od kary wymierzonej przez nauczyciela do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty

wymierzenia kary.

3. Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Rady

Uczniów i Rzecznika Praw Ucznia.

4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia jego

otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

5. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez

Dyrektora Szkoły do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie,

za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

6. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść pisemne zastrzeżenia do przyznanej nagrody

uczniowi w ciągu 7 dni od jej otrzymania do Dyrektora Szkoły.

7. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania, a o wyniku

informuje ucznia i jego rodziców. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

§ 97

Tryb rozwiązywania konfliktów i składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

1. W przypadku zaistnienia sporu obowiązuje następujący sposób postępowania:

1) wszystkie spory są rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia

i wzajemnego poszanowania stron;

2) spory powstałe na forum klasy rozstrzyga Samorząd Klasowy

wraz z wychowawcą,

3) spory, których nie rozstrzygnięto na forum klasy, rozpatruje sąd koleżeński

powołany przez Radę Uczniów, zgodnie z regulaminem Rady Uczniów

i z udziałem opiekuna Rady Uczniów;

4) spory powstałe między uczniem a wychowawcą klasy, nauczycielem lub innym

pracownikiem szkoły rozstrzyga Rzecznik praw ucznia, a w przypadku

nierozstrzygnięcia konfliktu – zespół w składzie: Wicedyrektor, pedagog

i Rzecznik praw ucznia;

2. W przypadku rażącego naruszenia praw ucznia, uczeń za pośrednictwem rodzica może

złożyć oficjalną skargę na piśmie do Dyrektora w sekretariacie szkoły.

3. Skargę należy rozpatrzyć w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia.

4. W celu rozpatrzenia skargi, Dyrektor dokonuje oceny zaistniałej sytuacji i orzeka,

jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania konfliktu, o czym powiadamia

zainteresowane strony.
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5. Stronie skarżącej i oskarżonej przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, które należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wydanego orzeczenia

przez Dyrektora.

Rozdział XVII

Organizacja i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych

§ 98

Ogólne zasady organizacyjne

1. W Szkole mogą być organizowane oddziały przedszkolne dla dzieci objętych

obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są dzieci sześcioletnie.

3. Kontrolę realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzi

Dyrektor Szkoły lub inny pracownik upoważniony przez Dyrektora.

4. Liczba oddziałów w Szkole będzie ustalana każdego roku w porozumieniu z organem

prowadzącym Szkołę w okresie planowania organizacji nowego roku szkolnego.

5. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest na wolne miejsca

i w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

6. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny, terminach postępowania

rekrutacyjnego, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka

do oddziału przedszkolnego podaje do publicznej wiadomości Dyrektor Szkoły.

Informacja podawana jest do końca lutego, po rozpatrzeniu deklaracji rodziców

o kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające już

do oddziału przedszkolnego.

7. Szczegółowe postępowanie związane z rekrutacją dzieci określa Regulamin rekrutacji

do oddziałów przedszkolnych wydany zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

8. Do oddziału przedszkolnego mogą być również przyjmowane dzieci w ciągu roku

szkolnego /np. zmiana miejsca zamieszkania, inne ważne powody/, jeżeli są wolne

miejsca.

9. Decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału w ciągu roku szkolnego podejmuje Dyrektor

Szkoły.

10. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego trwa nie krócej niż 5 godzin.

11. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

11.1. Zwiększenie liczebności oddziału może nastąpić do 3 uczniów będących obywatelami

Ukrainy.
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12. Każdy oddział prowadzony jest przez nauczyciela posiadającego wymagane

kwalifikacje pedagogiczne.

12.1. Nauczyciel prowadzący oddział przedszkolny w Szkole pełni funkcję opiekuna oddziału

przedszkolnego.

13. Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w oddziale

przedszkolnym oraz w czasie zajęć organizowanych poza Szkołą.

14. W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych koniecznością opuszczenia sali zajęć

przez nauczycielkę dopuszcza się możliwość sprawowania krótkotrwałej opieki

nad dziećmi przez pielęgniarkę szkolną lub innego dyspozycyjnego nauczyciela z tej

Szkoły.

15. Podczas wyjść grupowych dzieci poza teren szkoły (wycieczki, spacery) zapewnia się

jednego dorosłego opiekuna na każde 15 dzieci.

16. Liczba opiekunów zostaje ta sama przy organizacji jednodniowych wycieczek

autokarowych.

17. Dodatkową opiekę nad dziećmi podczas wycieczek i spacerów może sprawować

pielęgniarka szkolna lub rodzic dziecka.

18. Nauczycielka oddziału przedszkolnego w celu sprawnego przygotowania dzieci

do wyjścia poza teren budynku korzysta z pomocy personelu technicznego szkoły

(pomoc przy ubieraniu lub rozbieraniu dzieci).

19. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut

20. Wymiar czasu trwania zajęć edukacyjnych i innych zajęć o charakterze dydaktycznym

i terapeutycznym nie powinien przekraczać 30 minut.

21. Na wniosek rodziców dyrektor Szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może

zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku odbycia rocznego

przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej.

22. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 21, może być wydane przed rozpoczęciem roku

szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

1) szkoła podstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie

województwa, w którym zamieszkuje dziecko;

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację

podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów
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przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przyjętym do realizacji programie

wychowania przedszkolnego;

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania przez dziecko do dwukrotnej diagnozy w ciągu

roku szkolnego: wstępnej diagnozy przedszkolnej i obserwacji końcowej.

23. W terminie do 30 kwietnia bieżącego roku szkolnego nauczyciel sporządza informację

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej i przekazuje ją rodzicom

dziecka.

24. Dziecko spełniające obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego poza

oddziałem przedszkolnym, a także rodzic takiego dziecka, może korzystać ze wsparcia

szkoły.

25. Dyrektor Szkoły wraz z rodzicem dziecka spełniającego obowiązek odbycia rocznego

przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym uzgodnią treść

porozumienie, w którym zostaną zawarte warunki i zasady współpracy na okres nauczania

domowego.

26. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 21, następuje:

1) na wniosek rodziców;

2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do diagnoz, o których

mowa w ust. 22. pkt. 2. litera c., albo diagnoza przedszkolna końcowa była negatywna;

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

§ 99

Cele i zadania wychowania przedszkolnego

1. Oddziały przedszkolne wobec dziecka pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze

i kształcące.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka tj.:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez rozwijanie uzdolnień

oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w życiu codzienny

i edukacji szkolnej;

2) budowanie systemu wartości opartego na właściwym rozumieniu prawdy, piękna,

dobra i zła;

3) kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w sytuacjach

trudnych;

4) rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych w relacjach z innymi dziećmi

i dorosłymi;
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5) stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju dzieci o zróżnicowanych

możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie psychofizyczne dzieci;

7) budowanie adekwatnie do możliwości percepcyjnych dzieci wiedz o otaczającym

świecie;

8) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy

patriotycznej;

9) zapewnienie lepszych szans w edukacji szkolnej.

3. Cele wychowania przedszkolnego są realizowane poprzez różne formy aktywności

ściśle powiązane z obszarami działalności edukacyjnej określonej w podstawie

programowej.

4. Podstawowymi formami działalności wychowania przedszkolnego są: zabawy

swobodne i organizowane przez nauczyciela, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,

obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zajęcia dydaktyczne, czynności

opiekuńcze i samoobsługowe.

5. Zadaniem oddziału przedszkolnego jest:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację

warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,

społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) przygotowanie dziecka do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego

podjęcie nauki w szkole;

4) zapewnienie warunków do korzystania z pomocy psychologiczno –

pedagogicznej wynikającej w szczególności z niepełnosprawności, zagrożenia

niedostosowaniem społecznym, ryzyka dysleksji, zaburzeń komunikacji

językowej i innych deficytów rozwojowych a także ze szczególnych uzdolnień;

5) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;

6) tworzenie warunków do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,

etnicznej, językowej i religijnej.

6. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych realizują cele i zadania wychowania

przedszkolnego wynikające z podstawy programowej, ukierunkowując swoje działania

na wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, wspieranie rodziny w jego

wychowaniu i przygotowaniu go do nauki w Szkole.
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7. Za realizację powyższych zadań nauczyciele oddziałów przedszkolnych wraz

z opiekunem oddziału przedszkolnego odpowiadają przed Dyrektorem Szkoły.

§ 100

Planowanie i organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej

1. Praca wychowawczo- profilaktyczna, dydaktyczna i opiekuńcza w każdym oddziale jest

oparta na podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przyjętym do realizacji

programie wychowania przedszkolnego.

2. Nauczyciele sporządzają miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej

i przedkładają je dyrektorowi do zatwierdzenia przed rozpoczęciem jego realizacji.

3. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane dodatkowo zajęcia:

1) umuzykalniające;

2) nauka języka obcego;

3) religia;

4) zajęcia o charakterze terapeutycznym;

5) zajęcia rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

4. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych oraz wycieczkach autokarowych deklarują

rodzice pisemnym oświadczeniem, które jest przechowywane w dokumentacji

nauczyciela prowadzącego.

5. Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach religii organizowanych na terenie szkoły,

w czasie ich trwania objęte są opieką świetlicową.

6. Szczegółową organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład

dnia ustalony osobno dla każdego oddziału z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia,

higieny pracy umysłowej oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 100 a

Zadania opiekuna oddziału przedszkolnego

1. Opiekun oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych

mu dzieci.

2. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania. Dąży do

pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie

ich własnej inicjatywy.

3. Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie,

otaczającej rzeczywistości społeczno –kulturowej i przyrodniczej.
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4. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno –wychowawczą w oparciu o wybrany program

wychowania w oddziale przedszkolnym, odpowiada za jego jakość.

5. Przeprowadza w roku szkolnym, poprzedzającym rok, w którym jest możliwe rozpoczęcie

przez dziecko nauki w Szkole podstawowej, analizę gotowości dziecka do nauki w Szkole.

6. W pracy dydaktyczno –wychowawczej współpracuje z psychologiem, pedagogiem,

logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

7. Prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu

swoich wychowanków.

8. Planuje pracę w systemie miesięcznym.

9.Opiekun oddziału przedszkolnego ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy

merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i rady pedagogicznej.

10. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel

otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do

jego możliwości.

11. Opiekun oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia

oddziaływań wychowawczo –edukacyjnych.

12. W ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami oraz w miarę potrzeb spotkania

indywidualne.

13. Na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania i statutem

oddziału przedszkolnego.

14. Opiekun oddziału przedszkolnego stale doskonali metody pracy z dziećmi, poszerzając

swoją wiedzę pedagogiczną i doskonaląc swój warsztat pracy oraz uczestniczy w różnych

formach doskonalenia zawodowego.

§ 101

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oddziale przedszkolnym

1. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym mogą korzystać z pomocy

psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka

oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;
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5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z warunkami wychowawczymi

i sytuacją bytową ucznia;

11) trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi, zmiana

środowiska wychowawczego lub edukacyjnego i innymi.

2a. W przypadku dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego posiadających

wskazanie do organizowania im wczesnego wspomagania rozwoju, mającego na celu

pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, szkoła organizuje zajęcia

wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki

w szkole.

3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oddziale udzielają opiekunowie, inni

nauczyciele pracujący z dziećmi oraz specjaliści zatrudnieni w szkole, a w szczególności

pedagog, logopeda i terapeuci pedagogiczni.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;

2) wychowawcy, nauczycieli pracujących z dzieckiem;

3) poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;

4) pedagoga szkolnego;

5) pracownika socjalnego;

6) asystenta rodziny;

7) kuratora sądowego.

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym

określa ,,Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole".

§ 102

Zadania nauczycieli wychowania przedszkolnego

1. Zadaniem nauczyciela jest prowadzenie w przydzielonym oddziale przedszkolnym

obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych

dzieci.
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2. Obserwacja jest procesem ciągłym, zaś zgromadzone z niej spostrzeżenia i uwagi są

dokumentowane co najmniej dwukrotnie w ciągu roku na specjalnym arkuszu

przyjętym przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

3. Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki

w klasie I nie później jednak niż do końca października nauczyciel przeprowadza

obserwację wstępną i dokonuje analizy i oceny zgromadzonych spostrzeżeń /wstępna

diagnoza przedszkolna/.

4. Zgromadzone informacje o dziecku służą:

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki

w szkole i odpowiedniego do jego potrzeb wspomagania;

2) nauczycielowi do zorganizowanego procesu wspomagania i korygowania

rozwoju dziecka;

3) pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej, jeżeli występuje

uzasadniona potrzeba pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi.

5. Do 20 kwietnia danego roku szkolnego nauczyciel przeprowadza obserwację końcową

oraz dokonuje analizy i oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole /diagnoza

przedszkolna końcowa /.

6. W terminie do 30 kwietnia każdego roku szkolnego nauczyciel sporządza informację

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej i przekazuje ją rodzicom

dziecka.

7. Przekazanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole rodzice

potwierdzają własnoręcznym podpisem na kopii dokumentu.

8. Kopia dokumentu o gotowości szkolnej dziecka zostaje w szkole.

9. Nauczyciel współpracuje z rodzicami dziecka, z pedagogiem szkolnym, Poradnią

Psychologiczno – Pedagogiczną, dyrekcją szkoły realizując zadania ukierunkowane

na wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

10. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze oddziału przedszkolnego i rodziców,

nauczyciele:

1) informują rodziców o zadaniach wychowawczo-profilaktycznych i kształcących

realizowanych w oddziale;

2) zapoznają rodziców z podstawą programową i włączają ich w kształtowanie

u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
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3) aktywizują rodziców do organizacji i udziału w różnych formach działalności

edukacyjnej i wychowawczo-profilaktycznej w oddziale.

11. Informacje są przekazywane rodzicom podczas spotkań indywidualnych oraz zebrań

grupowych.

12. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych współtworzą zespół przedmiotowy edukacji

wczesnoszkolnej.

13. Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych nie mogą być samodzielnymi

uczestnikami ruchu drogowego pieszych. W trosce o ich bezpieczeństwo w drodze do

szkoły i ze szkoły powinny pozostawać pod opieką rodziców lub upoważnionych przez

nich osób zdolnych do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.

14. Upoważnienia do sprawowania opieki nad dzieckiem w drodze do szkoły i ze szkoły

dokonują wyłącznie rodzice w formie pisemnej parafując je czytelnym podpisem.

15. Upoważnienie powinno zawierać niezbędne dane o osobie upoważnionej tj. imię

i nazwisko, nr dowodu tożsamości, stopień pokrewieństwa, jeżeli upoważniona osoba

należy do rodziny.

16. Opiekę nad dzieckiem przedszkolnym może sprawować za upoważnieniem osoba,

która ukończyła co najmniej 10 lat.

17. Upoważnienia, są przekazywane wychowawcy oddziału, który przechowuje

je we własnej dokumentacji do końca roku szkolnego jako dokument upoważniający

do przekazania dziecka pod opiekę wskazanej w nim osobie.

§ 103

Prawa i obowiązki dziecka

1. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego tak samo jak uczniowie szkoły

posiadają określone własne prawa i obowiązki.

2. Dziecko ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej;

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

3) życzliwego i podmiotowego traktowania oraz poszanowania i ochrony godności

osobistej;

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6) korzystania z nauki religii organizowanej na podstawie deklaracji rodziców lub

prawnych opiekunów;
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7) przedstawiania własnych problemów, uzyskiwania wyjaśnień i pomocy od osób

zaangażowanych w proces edukacyjny i opiekuńczy;

8) sprawiedliwej i obiektywnej oceny zachowań i postępów;

9) indywidualnego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym

i opiekuńczym;

10) doświadczania konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami

bezpieczeństwa;

11) podejmowania własnych form aktywności oraz swobodnego wyboru towarzyszy;

12) znajomości swoich praw i obowiązków.

3. Dziecko ma obowiązek:

1) aktywnego uczestnictwa w organizowanych formach pracy wychowawczo –

dydaktycznej;

2) przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa i nawyków higieniczno –

kulturalnych;

3) okazywania szacunku i przestrzegania zasad kultury względem rówieśników

i osób dorosłych;

4) odrzucania negatywnych wzorów zachowań i przeciwstawiania się przejawom

brutalności i nietolerancji;

5) poszanowania wytworów pracy własnej, rówieśników, pracowników oraz całego

mienia oddziału i szkoły;

6) dbania o ład i porządek w miejscu pracy i zabawy oraz innych dostępnych

pomieszczeniach i na terenie szkoły;

7) nie przynoszenia na teren szkoły zabawek i przedmiotów zagrażających zdrowiu

i bezpieczeństwu;

8) zgłaszania własnych potrzeb i dolegliwości wychowawcy;

9) wykonywania zadań i poleceń niezbędnych do czynnego uczestnictwa

w organizowanych formach pracy wychowawczo – dydaktycznej;

10) przestrzegania zakazu samowolnego opuszczania szkoły lub oddalania się z jej

terenu.

4. Oddziały przedszkolne są integralną częścią szkoły. Inne sprawy bliżej nieokreślone

podlegają uregulowaniom określonym w Statucie Szkoły.
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Rozdział XVIII

Postanowienia końcowe

§ 104

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają

odrębne przepisy.

4. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu Szkoły.

5. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) Statutu:

1) zmiany (nowelizacje) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:

a) organów szkoły,

b) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

c) w przypadku zmiany przepisów prawa.

6. Szkoła publikuje tekst jednolity Statutu po trzech nowelizacjach w formie zarządzenia.

7. Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nieujętych

w Statucie.

8. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7/2022/2023 z dnia 28 sierpnia 2022 r. przyjęto zmiany

w Statucie.

9. Tekst jednolity obowiązuje od 01 września 2022 r.
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