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ROZDZIAŁ I
NAZWA I TYP SZKOŁY

§1
1. Szkoła Podstawowa w Jazowsku jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową.
2. Siedziba Szkoły:
1)

Jazowsko 171; 33-389 Jazowsko;

2)

powiat nowosądecki; woj. małopolskie;

3)

tel./fax (18) 444 70 12; e-mail: sp.jazowsko@lacko.pl

3. Pełna nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Jazowsku, zwana dalej Szkołą.
4. Obwód Szkoły obejmuje miejscowości: Jazowsko, Brzyna, Łazy Brzyńskie, Maszkowice,
Zarzecze. Szczegółowy zarys obwodu określa uchwała Rady Gminy w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego.
5. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Łącko.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
7. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z innymi przepisami.

§2
1. Szkoła Podstawowa w Jazowsku jest ośmioletnią szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej
klas I – VIII z oddziałami przedszkolnymi.
2. Zapisy dotyczące organizacji oddziałów przedszkolnych są zawarte w rozdziale XI niniejszego
Statutu.
3. Świadectwo ukończenia Szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia
do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§3
1.

Szkoła jest jednostką budżetową.

2.

Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.

§4
1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Jazowsku;
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Jazowsku;
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3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły;
4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Łącko.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§5
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny
zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.
2. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz uczniowie
i dzieci oddziałów przedszkolnych przy ścisłej współpracy z Radą Rodziców, organizacjami
działającymi w Szkole i instytucjami społecznymi i kulturalnymi regionu.

§6
1. Celem działania Szkoły jest:
1) umożliwienie uczniom nabycia kompetencji kluczowych określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego w celu przygotowania ich do świadomego
funkcjonowania we współczesnym świecie i sprostania jego wyzwaniom;
2) wsparcie ucznia w rozwoju, w szczególności poprzez budowanie świata wartości
określonych w podstawie programowej;
3) realizacja wymagań państwa określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań wobec
szkół i placówek;
4) integracja uczniów niepełnosprawnych w środowisku rówieśniczym;
5) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad
określonych w niniejszym statucie oraz programie wychowawczo – profilaktycznym;
6) wychowanie do wartości określonych w programie wychowawczo-profilaktycznym oraz
kształtowanie postaw adekwatnych do tych wartości.
2. Do głównych celów wychowawczych ujętych w szkolnym programie wychowawczoprofilaktycznym należą:
1) wspomaganie dziecka w rozwoju, nastawione na osiągnięcie pełnej dojrzałości fizycznej,
psychicznej (w tym emocjonalnej i intelektualnej) oraz społecznej i duchowej;
2) wspieranie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, będącymi zagrożeniem dla
prawidłowego rozwoju, zdrowia a nawet życia;
3) ograniczenie i eliminowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie
i funkcjonowanie;
4) ukierunkowanie ucznia na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie poprzez
rozwijanie dociekliwości poznawczej;
5) wdrażanie do samodzielności w dążeniu dla dobra własnego i drugiego człowieka oraz
odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,
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6) wspieranie ucznia w poszukiwaniu i odkrywaniu świata wartości ważnego dla własnego
rozwoju;
7) uczenie szacunku dla dobra wspólnego, w szczególności przygotowanie do życia
w rodzinie, w najbliższym środowisku oraz kształtowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego w życiu dorosłym;
8) kształtowanie umiejętności słuchania innych, uczenie tolerancji oraz współtworzenie
wspólnoty szkolnej zgodnie z ogólnie przyjętymi normami moralnymi;
9) kształtowanie patriotyzmu i poczucia wspólnoty lokalnej, dbałości o kulturę słowa,
prawdę, piękno, rzetelną pracę, wdrażanie do samodzielności i pracy nad sobą oraz uczenie
tolerancji i wrażliwość na krzywdę innych;
10) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły mają obowiązek realizować program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć
edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

§7
1. Szkoła realizuje swoje zadania i cele poprzez podejmowanie różnorodnych działań wynikających
z zapisów prawa oświatowego, a w szczególności:
1) realizację celów kształcenia określonych w podstawie programowej;
2) realizację działań wychowawczych i profilaktycznych opartych o fundament wartości
uzgodnionych przez nauczycieli, rodziców i uczniów oraz pracowników Szkoły;
3) realizację indywidualnych ścieżek rozwoju;
4) organizację zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w grupach rówieśniczych;
5) realizację działań podejmowanych na podstawie wymagań wobec szkół;
6) realizację opracowanego we współpracy ze wszystkimi organami Szkoły i uchwalonego
na każdy rok szkolny przez Radę Pedagogiczną planu pracy Szkoły;
7) realizację programu wychowawczo-profilaktycznego, uchwalonego przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i modyfikowanego w razie potrzeb;
8) współpracę z uczelnią wyższą w zakresie
edukacyjnych oraz praktyk pedagogicznych;

wychowania

i organizacji

procesów

9) ocenianie wspierające rozwój uczniów, którego szczegółowe zasady określone są
w niniejszym Statucie;
10) indywidualizację procesu nauczania i uczenia się umożliwiającą osiągnięcie sukcesu przez
każdego ucznia na miarę jego możliwości;
11) umożliwianie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez organizację różnorodnych form
aktywności, rozwijania indywidualnych talentów, motywowania do udziału
w konkursach, olimpiadach, przeglądach itp., umożliwiających rozwijanie zdolności
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kierunkowych i weryfikację nabytej wiedzy i umiejętności określonych w podstawie
programowej;
12) podejmowanie innych działań służących wzmacnianiu efektywności
edukacyjnych sprzyjających rozwojowi każdego ucznia;

procesów

13) umożliwianie uczniom pogłębiania poczucia tożsamości narodowej, regionalnej,
językowej i religijnej.
14) w szkole prowadzone są innowacje pedagogiczne na podstawie opracowanych procedur,
które określają szczegółowe zasady prowadzenia innowacji pedagogicznej.
2. W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła realizuje przepisy
określone w rozporządzeniu w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
3. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi poprzez:
1) bieżące kontakty wspomagające funkcjonowanie Szkoły;
2) udział delegowanych przez Dyrektora nauczycieli w pracach zespołów orzekających
w sprawach uczniów Szkoły (na wniosek przewodniczącego zespołu orzekającego i za
zgodą rodzica dziecka);
3) przygotowanie przez nauczycieli opisu funkcjonowania uczniów w Szkole w celu
dokonania rzetelnej diagnozy skutkującym wydaniem opinii lub orzeczenia;
4) wskazywanie rodzicom poradni, jako instytucji, która może pomóc ich dziecku.
4. Szkoła podejmuje współpracę z instytucjami, podmiotami wspierającymi proces dydaktyczno –
wychowawczy, między innymi: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łącku, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku, Zespołem Świetlic Środowiskowych,
Sądem Rodzinnym w Nowym Sączu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorami
sądowymi i społecznymi, asystentami rodzin. Współpraca obejmuje:
1) bieżącą wymianę informacji dotyczącą sytuacji bytowej dzieci ich rodzin;
2) organizowanie posiłków dla dzieci wymagających pomocy;
3) współdziałanie przy organizacji form wypoczynku dla dzieci z rodzin wymagających
wsparcia;
4) inne działania wynikające z bieżących potrzeb.
5. Szkoła stwarza optymalne warunki nauki i rozwoju uczniom niepełnosprawnym, zgodnie
z przepisami.
6. W zakresie zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia:
1) szkoła zapewnia uczniom opiekę zdrowotną na podstawie Procedury Organizowania
i Udzielania pomocy zdrowotnej, która określa szczegółowe zasady organizowania
i udzielania pomocy zdrowotnej oraz poprzez współpracę z podmiotami sprawującymi
opiekę zdrowotną nad uczniami, rodzicami uczniów, pielęgniarką rezydującą na terenie
Szkoły, która realizuje zadania określone odrębnymi przepisami oraz prowadzi;
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2) podczas wycieczek i zajęć organizowanych poza terenem Szkoły opiekę nad uczniami
sprawuje nauczyciel tej Szkoły, któremu mogą pomagać inni nauczyciele lub rodzice
uczniów oraz inne osoby w ramach wolontariatu, zgodnie z postanowieniami szkolnego
regulaminu wycieczek;
3) w czasie przerw między lekcjami oraz przed rozpoczęciem zajęć i po zajęciach,
nauczyciele pełnią dyżury na terenie Szkoły i boiska szkolnego zgodnie z regulaminem
dyżurów i ustalonym przez Dyrektora Szkoły planem dyżurów;
4) nad bezpieczeństwem uczniów czuwają również inni pracownicy Szkoły, reagując
na zachowania niezgodne z ustalonymi na terenie Szkoły normami oraz zwracając uwagę
na sytuacje, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów;
5) nauczyciele prowadzą działania edukacyjne i informacyjne związane z ochroną zdrowia
i zdrowym stylem życia, w tym odżywianiem i aktywnością fizyczną w czasie godzin
wychowawczych i innych zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
6) Szkoła zapewnia uczniom opiekę zdrowotną poprzez współpracę z pielęgniarką
rezydującą na terenie Szkoły, która realizuje zadania określone odrębnymi przepisami oraz
prowadzi profilaktykę zdrowotną;
7) Szkoła, zgodnie z odrębnymi przepisami, organizuje ćwiczenia ewakuacji i inne, związane
z przygotowaniem uczniów na pojawienie się zagrożenia i odpowiednie reagowanie
na nie;
8) Szkoła posiada monitoring wizyjny i rejestruje sytuacje występujące w szkole,
co zwiększa bezpieczeństwo, komfort pracy i nauki uczniów oraz pracowników Szkoły
i osób pozostałych przebywających na terenie Szkoły;
9) niewłaściwe zachowanie uczniów, agresja fizyczna, wybryki, akty chuligaństwa,
zastraszanie, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, wymuszania, wizyty osób
postronnych, niepowołanych itp.: są kontrolowane, dokumentowane i w razie
konieczności odtwarzane lub w formie nagrania przekazywane odpowiednim organom;
10) zarejestrowane sytuacje mogą być wykorzystane do udowodnienia niewłaściwego
zachowania się ucznia i obniżenia oceny z zachowania;
11) zadaniem monitoringu jest również rozbudzanie świadomości samodyscypliny, dotyczącej
właściwego kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym, jakim jest szkoła;
12) za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez
Dyrektora Szkoły.
7. Szkoła współdziała z fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami w zakresie działalności
innowacyjnej.
8. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu
wzbogacenia oferty edukacyjnej.
9. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego.
1) Program, o którym mowa w ust. 9 określa:
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a) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, z uwzględnieniem treści
programowych oraz oddziałów, których dotyczą te działania,
b) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych
c) terminy realizacji działań,
d) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,
e) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań, z uwzględnieniem
odpowiednio potrzeb uczniów, słuchaczy i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych
działań związanych z doradztwem zawodowym.
2) Program, o którym mowa w ust. 9 opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub
nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni
przez dyrektora szkoły.
3) Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej zatwierdza program, o którym mowa w ust. 9
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ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY

§8
1. Organem Szkoły Podstawowej w Jazowsku są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Samorząd Uczniowski,
4) Rada Rodziców.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku
do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów,
jest Małopolski Kurator Oświaty.
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku
do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego
nauczycieli, jest organ prowadzący Szkołę.

§9
1. Dyrektor Szkoły kieruje Szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym
służbowym wszystkich pracowników Szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady
Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy Szkoły;
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Szkole;
3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,
oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji
i podnoszenia kwalifikacji;
4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
3. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
w Szkole;
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
10

4) realizacja uchwał
stanowiących;

Rady

Pedagogicznej,

podjętych

w ramach

ich kompetencji

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

uczniom

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII;
9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;
10) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacji o działalności Szkoły;
11) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej
kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;
12) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz
określenie warunków jego spełniania;
13) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie
szkoły podstawowej;
14) dopuszczanie do użytku w Szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów
nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;
15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od
początku następnego roku szkolnego;
16) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;
17) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
takiego nauczania;
18) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
19) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
i nauczycielom;
20) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów
tygodniowego rozkładu zajęć;
21) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
4. Do kompetencji Dyrektora Szkoły, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz kodeksu
pracy należy w szczególności:
1) sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami;
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2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników
Szkoły;
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły mających
status pracowników samorządowych;
6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w Szkole;
7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom Szkoły;
8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
9) zapewnienie pomocy
zawodowym;

nauczycielom

w realizacji

ich zadań

oraz

doskonaleniu

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji
zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez Szkołę;
12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;
13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne
lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw
i dobra dziecka;
15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą
o związkach zawodowych;
16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym
regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.
5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją
procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Szkole.

§10
1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane
przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.
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3. Do jej kompetencji stanowiących należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy Szkoły.
4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego Szkoły;
3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) wnioski Dyrektora Szkoły dotyczące
kierowniczych w Szkole;

kandydatów

do powierzenia im funkcji

5) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia;
7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program
nauczania;
8) dopuszczenie do użytku zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej,
zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;
9) zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo
do konkursu nikt się nie zgłosił;
10) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora;
11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć;
12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
5. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły.
6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły oraz jego zmian i uchwala Statut
lub jego zmiany.
7. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę
o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej
w Szkole.
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8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
9. Osoby uczestniczące w zebraniach Rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 11
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organem Samorządu jest Rada
Samorządu Uczniowskiego.
2. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony
przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być
sprzeczny ze Statutem Szkoły.
3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom Szkoły w sprawach
dotyczących Szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły
wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej Szkoły, a w szczególności w sprawach
dotyczących praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem;
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu (i jednocześnie Szkolnej
Rady Wolontariatu).
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd ze swojego składu wyłania Szkolną Radę Wolontariatu, której zadaniem jest
koordynacja działań wolontariatu zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły
uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu
(w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący
odrębnym dokumentem.

§12
1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
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2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu
prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach Szkoły.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu
profilaktycznego;
2) opiniowanie programu
lub wychowania Szkoły;

z Radą

Pedagogiczną

i harmonogramu

poprawy

programu

wychowawczo-

efektywności

kształcenia

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych
zaproponowanych przez nauczycieli Dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku
w Szkole;
5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.
5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady
Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
6. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

§ 13
1. Organy Szkoły współdziałają ze sobą w celu realizacji zadań Szkoły:
1) płaszczyzny współpracy organów Szkoły określone są w szczególności w art. 44 ust. 2
ustawy Prawo oświatowe;
2) bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami Szkoły odbywa się za pomocą
powszechnie dostępnych sposobów komunikacji, a w sprawach dotyczących osób
fizycznych oraz kompetencji przypisanych ustawowo do danych organów w formie
korespondencji pisemnej bądź elektronicznej, gwarantującej jej utrwalenie;
3) Dyrektor Szkoły umożliwia dostęp do pomieszczeń
poszczególnych organów w razie potrzeb;

Szkoły

przedstawicielom

4) Dyrektor Szkoły inicjuje spotkania wszystkich organów w razie potrzeb;
5) przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć
w analitycznych posiedzeniach Rady Pedagogicznej podsumowujących działania Szkoły
w danym półroczu;
6) organy Szkoły współpracują ze sobą w celu podnoszenia poziomu jej pracy;
7) formy współpracy określane są na bieżąco w zależności od potrzeb.
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2. Spory pomiędzy organami rozstrzygane są na terenie Szkoły za pomocą negocjacji, mediacji
i zawierania porozumień.
1) osobą odpowiedzialną za realizację zadań określonych w ust. 2 jest pedagog szkolny;
2) w przypadku, gdy stroną konfliktu jest pedagog szkolny, zadania określone w ust. 2
realizuje wicedyrektor, w którego zakresie zadań znajdują się sprawy wychowawcze;
3) celem działań osób określonych w p. 1 i 2 jest polubowne rozwiązanie sytuacji
konfliktowej;
4) w przypadku braku możliwości porozumienia pomiędzy organami, Dyrektor Szkoły
zwraca się z prośbą o wyznaczenie mediatora do organu prowadzącego;
5) jeżeli w sporze między organami uczestniczy Dyrektor Szkoły, to strony mogą zwrócić
się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.

16

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

§14
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
określonych planem nauczania.
2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 30.
3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących
nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż
27.

§ 15
1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie
z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału
na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

§16
1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, których celem
jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych
potrzeb.
2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy Szkoły na dany rok szkolny.

§17
1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:
1) kształcenia zintegrowanego 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 oddzielnymi przepisami.
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5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu
na poszczególne zajęcia, wyznaczone ramowym planem nauczania.

§ 18
1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie
do posiadanych środków finansowych.
2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza
systemem klasowo-lekcyjnym.
3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 19
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego:
1) z urzędu, wskutek długotrwałej nieobecności wychowawcy;
2) z przyczyn organizacyjnych;
3) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
4) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału lub Samorządu
Uczniowskiego;
5) wnioski, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 i 4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie
ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.
4. Formy spełniania zadań nauczyciel wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb
oraz warunków środowiskowych Szkoły.

§20
1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty
i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:
1) pierwsze – od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w pierwszym
powszednim dniu września, z wyjątkiem piątku i soboty, do ostatniego piątku stycznia;
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2) drugie – po ostatnim piątku stycznia do ostatniego piątku czerwca.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły.
4. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację
zajęć edukacyjnych.
6. Dokumentację pracy nauczyciela stanowią prowadzone dzienniki lekcyjne:

1) w oddziałach przedszkolnych i w klasach od I do VIII w formie elektronicznej;
2) na zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, zajęciach nauczycieli specjalistów, zajęciach
wspomagających, bibliotekarza, wychowawcy świetlicy, pedagoga szkolnego, w
formie elektronicznej i papierowej.
§ 21
1. W Szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
2. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej.
3. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy niż okres
powierzenia stanowiska kierowniczego, ulega przedłużeniu na okres powierzenia.
4. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określony jest w indywidualnym zakresie
obowiązków.
5. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępuje go wicedyrektor.

§22
1. Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada następującą bazę:
1) sale lekcyjne;
2) gabinet Dyrektora i wicedyrektora;
3) sekretariat;
4) pokoje nauczycielskie;
5) pomieszczenia biblioteczne;
6) zaplecze kuchenne - funkcję jadalni pełni świetlica;
7) salę gimnastyczną wraz z zapleczem;
8) siłownię;
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9) gabinet do zajęć specjalistycznych;
10) gabinet pielęgniarki szkolnej;
11) pomieszczenia gospodarcze;
12) pomieszczenie archiwalne;
13) szatnie.
2. Organizacja
stałych,
obowiązkowych
i nadobowiązkowych
zajęć
edukacyjnych
i wychowawczych określona jest w arkuszu organizacji Szkoły opracowanym przez Dyrektora
Szkoły.
3. W Szkole dopuszcza się realizację obowiązku szkolnego poza nią w drodze decyzji Dyrektora,
po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo oświatowe.
4. Realizacja zajęć w formie wyjazdów, wycieczek, zielonych szkół odbywa się na podstawie
szkolnego regulaminu wycieczek szkolnych.
5. (skreślony)
6. (skreślony)

§ 23

1. W szkole udziela się i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną:
1) dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego;
2) uczniom szkoły podstawowej;
3) rodzicom /prawnym opiekunom;
4) nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole polega na rozpoznawaniu i
zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
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8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów oraz nauczycielom polega na
wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania
efektywności pomocy udzielanej uczniom.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.
6. Szkolnym koordynatorem prac w tym zakresie jest pedagog szkolny i psycholog.
7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz
specjaliści wykonujący w i szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, zwani dalej
„specjalistami".
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami /prawnymi opiekunami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora Szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy, wychowawcy
prowadzącego zajęcia z dzieckiem;

grupy

5) pielęgniarki szkolnej,
6) poradni; dotyczy uczniów posiadających opinie poradni,
7) pomocy nauczyciela;
8) pracownika socjalnego;
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przedszkolnej

lub

specjalisty

9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego;
11) organizacji pozarządowej, instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży.
10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem
oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3) zajęć specjalistycznych:
4) logopedycznych,
5) korekcyjno-kompensacyjnych,
6) socjoterapeutycznych,
7) innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
8) klasy terapeutycznej;
9) porad i konsultacji.
10) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery
zawodowej.
11. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor powołuje
zespół, który planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej:
12. Rodzicom /prawnym opiekunom dzieci oraz nauczycielom pomoc psychologiczno –
pedagogiczna jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, które prowadzą
nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.
13. Koordynatorzy ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspólnie z nauczycielem
prowadzącym zajęcia dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
udzielanej dziecku, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej danej formy pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
14. Na podstawie dokonanej oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej
udzielanej dziecku, Dyrektor wspólnie z nauczycielami, szkolnymi koordynatorami decyduje o
wcześniejszym zakończeniu lub kontynuacji udzielania dziecku danej formy pomocy
psychologiczno - pedagogicznej.
15. W zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści
prowadzą:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień oraz planują
sposób ich zaspokajania, w szczególności:
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a) w oddziale przedszkolnym prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i
oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole: diagnoza przedszkolna,
b) w szkole - obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy, mającą na celu
rozpoznanie u uczniów szczególnych uzdolnień lub trudności w uczeniu się, w tym –
w przypadku uczniów klas I – III – zwłaszcza ryzyka wystąpienia specyficznych
trudności w uczeniu się,
c) rozpoznają zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia w formie rozmów,
wywiadów z rodzicami, uczniem, oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno –
pedagogicznych,
d) udzielają pomocy podczas bieżącej pracy z uczniami na obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych oraz w miarę potrzeby – podczas realizacji zaplanowanych
poszczególnych form pomocy,
e) dokumentują udzielaną pomoc: informacje dotyczące sposobów realizacji określonej
formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej poszczególnym uczniom
znajdują się w dzienniku zajęć pozalekcyjnych lub specjalistycznych oraz w
indywidualnych teczkach uczniów.
16. Szczegółowe zasady organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
określa Procedura Organizowania i Udzielania pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej Szkoły
Podstawowej w Jazowsku.

§24
1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
1) zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze
oraz
zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne
organizowane są dla uczniów, ze specjalnymi trudnościami w uczeniu
się umożliwiającymi uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla
danego etapu edukacyjnego, a także dla tych uczniów, którzy na wskutek nieobecności
spowodowanej chorobą, nie zdołali opanować treści programowych przewidzianych
do realizacji w danym dziale przedmiotowym. Na zajęciach przebywa grupa uczniów od
4 do 8 osób wytypowanych przez nauczyciela właściwych zajęć, który realizuje plan pracy
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły;
2) kółka artystyczne organizowane są dla grupy uczniów o szczególnych zdolnościach
manualnych bądź artystycznych, odpowiednio do potrzeb i zainteresowań uczniów;
3) kółka przedmiotowe organizowane są dla chętnych uczniów z klas IV-VIII w celu
poszerzenia zakresu umiejętności i wiadomości oraz rozbudzania zainteresowań;
4) zawody i imprezy sportowe organizowane są dla uczniów wykazujących umiejętności
i sprawność fizyczną jako uczestnictwo w rywalizacji;
5) gimnastyka korekcyjna organizowana jest dla uczniów z wadami postawy mająca na celu
korygowanie tych wad. Grupa może liczyć do 12 uczniów;
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6) Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może przydzielić dodatkowe godziny
na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.

§25
1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Starym Sączu oraz innymi
placówkami wspierającymi pracę Szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom
i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole;
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.

§26
1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice
wyrażają takie życzenie.
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym
roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami etyki lub opiekuńczowychowawczymi.
4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej.
5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając
z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 5 dni wcześniej.
6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz
nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych
w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym
czasie sprawują wyznaczeni nauczyciele.
8. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami
opiekuńczo-wychowawczymi.

§ 27
1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie
do życia w rodzinie”.
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie
pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
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4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach
„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo
wyższej, ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.

§ 28
1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki
pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły
a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§ 29
1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne
organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej Szkoły.
2. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania
zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 30
1. Szkoła umożliwia działania w ramach wolontariatu.
2. Działaniem poprzedzającym rozpoczęcie pracy wolontariusza jest zawarcie z nim porozumieniaumowy o wolontariacie.
3. Osobą właściwą do zawierania umowy o której mowa w p. 3 jest Dyrektor Szkoły.
4. Po zrealizowaniu przez wolontariusza zadań określonych w porozumieniu, Dyrektor Szkoły
wystawia zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.
5. W szkole funkcjonuje Rada Wolontariatu, do założeń której należy w szczególności:
1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;
3) przygotowywanie do podejmowania pracy w ramach wolontariatu;
4) umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych,
samotnych;
5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;
6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;
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7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych, itp.;
8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim
problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi,
niewolnicza praca dzieci, itp.;
9) promowanie życia bez uzależnień;
10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.
6. W skład Rady Wolontariatu wchodzą uczniowie z poszczególnych poziomów oddziałów.
7. Opiekunem Rady Wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji
wolontariatu uczniów.
8. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice.
9. Rada Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu Szkoły, który wybiera, opiniuje oferty
działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu Szkoły.
10. Rada Wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie
organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia
w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą
potrzebujących.
11. Działalność wolontariuszy powinna być realizowana w czasie pozalekcyjnym, bądź w czasie
wolnym od zajęć edukacyjnych.
12. Praca wolontariuszy
podsumowujących.

jest

na bieżąco

monitorowana

i omawiana

na spotkaniach

§31
1. Szkoła zapewnia swoim uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych
jest potrzebna pomoc i wsparcie indywidualne formy opieki, które polegają w szczególności na:
1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Szkoły, doraźnej lub stałej pomocy
finansowej;
2) występowaniu, w razie potrzeby, do organu prowadzącego lub Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łącku o udzielenie pomocy;
3) zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego;
4) udzielaniu pomocy w korzystaniu z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej;
5) dostosowaniu wymagań do wskazań określonych prawem poradni specjalistycznych;
6) objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
7) zwolnieniem z odpłatności za ubezpieczenie;
8) zwolnieniem lub obniżeniem odpłatności za posiłki spożywane na terenie Szkoły.
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2. Pomoc materialna, udzielana jest przez Gminę Łącko w postaci stypendium, na zasadach
określonych w uchwale Rady Gminy.

§ 32
1. W Szkole zorganizowana jest biblioteka stanowiąca centrum informacji.
2. Biblioteka służy:
1) realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów;
2) przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek;
3) doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli;
4) wspieraniu doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
6) propagowaniu, wiedzy o regionie;
7) innym zadaniom wspomagającym realizację podstawy programowej.
3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;
2) korzystanie z księgozbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
3) korzystanie z pracowni multimedialnej;
4) wyszukiwanie informacji z różnych źródeł;
5) organizowanie zajęć popularyzujących czytelnictwo.
4. Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie;
2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły;
3) rodzice uczniów;
4) inne osoby – za zgodą Dyrektora.
5. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
6. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
7. W organizacji pracy biblioteki przewiduje się realizację następujących zadań:
1) gromadzenie i nieodpłatne wypożyczanie uczniom podręczników i materiałów
edukacyjnych mających postać papierową oraz zapewnianie uczniom dostępu
do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też
udostępnianie lub przekazywanie uczniom materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku
zwrotu;
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2) udostępnianie sprzętu informatycznego będącego w dyspozycji biblioteki do korzystania
przez uczniów i ich rodziców;
3) organizowanie zajęć wdrażających uczniów do korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych;
4) popularyzowanie kultury wśród dzieci i młodzieży i uwrażliwianie na nią;
5) propagowanie czytelnictwa wśród rodziców uczniów;
6) organizowanie spotkań autorskich dla uczniów Szkoły i ich rodziców;
7) pracownicy biblioteki przeprowadzają inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej
metodą skontrum z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz na podstawie zarządzenia Dyrektora
Szkoły o inwentaryzacji (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).
8) Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
9) godziny pracy biblioteki ustala nauczyciel-bibliotekarz, dostosowując je do tygodniowego
rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas
zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu;
10) czas pracy biblioteki zatwierdza Dyrektor Szkoły.
8. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa regulamin.
9. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych
określa Dyrektor Szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3-letniego czasu używania.

§33
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców
lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów
wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe
dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie
lekcji.
3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie na podstawie kart zgłoszeń składanych przez
rodziców, oraz przez wychowawców klas, którzy składają wykaz uczniów objętych dowozem.
4. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I, uczęszczające do świetlicy, po zakończeniu zajęć
odprowadzane są do świetlicy przez wychowawcę lub nauczyciela kończącego zajęcia w danej
klasie i przekazane pod opiekę wychowawcy świetlicy.
5. Dzieci dojeżdżające do Szkoły i oddziału przedszkolnego, do autobusu szkolnego odprowadza
wychowawca świetlicy lub wyznaczony nauczyciel.
6. Szczegółowe zasady dowozu dzieci do szkoły określone są w regulaminie dowożenia uczniów
do Szkoły Podstawowej w Jazowsku.
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7. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
1) zapewnienie opieki uczniom w tym dowożonym i dojeżdżającym do szkoły;
2) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
3) organizowanie odrabiania zadań domowych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy
uczniom z trudnościami w nauce;
4) wdrażanie do samodzielności i samorządności;
5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
6) wspieranie uczniów w rozwoju poprzez organizację zajęć sportowych, wpływających
na prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
8. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się w grupach wychowawczych, liczących nie więcej
niż 25 uczniów.
9. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa jej regulamin.

§34
1. Szkoła Podstawowa w Jazowsku, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, prowadzi stołówkę.
2. Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza możliwość jego spożycia
w czasie pobytu w szkole, w higienicznych warunkach w stołówce szkolnej.
3.

Korzystanie z posiłku o którym mowa w pkt. 2 jest dobrowolne i odpłatne.
1) posiłki do stołówki szkolnej dostarcza gminna kuchnia działająca przy SCUW w Łącku;
2) korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne i nieodpłatne dla dzieci objętych
pomocą GOPS;
3) ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie oraz pracownicy Szkoły po wniesieniu ustalonej
opłaty;
4) opłatę za posiłki ustala organ prowadzący;
5) zasady wnoszenia opłat oraz możliwość zwolnienia określone są przez Gminę Łącko;
6) organizacja wydawania posiłków oraz zasady zachowania w stołówce określone są
w regulaminie stołówki szkolnej.

§35
1. W Szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
2. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego polega na skoordynowaniu
działań wszystkich nauczycieli w celu przygotowania uczniów do wyboru ich ścieżki zawodowej
i podjęcia decyzji o dalszym kształceniu;
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1) koordynatorem działań określonych w ust. 1 jest nauczyciel realizujący zajęcia doradztwa
zawodowego;
2) skoordynowanie działań polega na określeniu i zaplanowaniu zadań opracowanych
na podstawie treści wynikających z podstawy programowej i programu doradztwa
zawodowego, które mogą być realizowane w czasie godzin z wychowawcą i poruszane
na zajęciach z innych przedmiotów.
3) zadaniem doradcy zawodowego jest w szczególności:
f) pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
g) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
działań

h) planowanie systemowych
doradztwa zawodowego;
i)

podejmowanych

w Szkole

na rzecz

współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości
działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3. Treści powiązane z wyborem zawodu i określeniem dalszej ścieżki kształcenia, mogą być
realizowane jako projekty edukacyjne realizowane w grupach międzyoddziałowych.

§36
1.

Dyrektor Szkoły może zawiesić zajęcia w przedszkolu, szkole 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 niż̇ określone w pkt 1–3 .

2.

W przypadku zawieszenia zajęć́ na okres powyżej dwóch dni Dyrektor przedszkola, szkoły
organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ .
Zajęcia te są̨ organizowane nie później niż̇ od trzeciego dnia zawieszenia zajęć́ .
ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO
Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

§ 37
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1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły działalność dydaktycznowychowawcza odbywa się w formie zdalnej.
2. Zdalne nauczanie odbywa się przemiennie w formie lekcji on-line oraz poprzez podejmowanie
przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze
wskazanym materiałem, wykonaniem zadań, ćwiczeń.
3. Zdalne nauczanie odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej uczniów
z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych oraz dostosowaniem czasu pracy przed
monitorem komputera.
§ 38
1. Po podjęciu decyzji o wprowadzeniu zdalnego nauczaniu dyrektor Szkoły publikuje informację
na stronie internetowej szkoły oraz przesyła ją do wychowawców, rodziców i uczniów za pomocą
dziennika elektronicznego.
2. Wychowawcy klas bezzwłocznie kontaktują się z rodzicami uczniów w celu potwierdzenia
przyjęcia przesłanej informacji.
3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie ewentualnych problemów
sprzętowych ucznia:
1)

powiadamiają dyrektora o zaistniałych trudnościach;

2)

pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;

3)

monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania.

4. Kluczową rolę w realizacji zdalnego nauczania pełnią wychowawcy poszczególnych klas.
5. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w szkole przedstawiają uczniom zasady współpracy
podczas nauczania zdalnego.
6. Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego to:
1) wychowawcy w czasie trwania trybu zdalnego nauczania są zobowiązani do utrzymywania
stałego kontaktu z rodzicami;
2) kontakty

nauczycieli

z

rodzicami

powinny

odbywać

się

z

wykorzystaniem

e-dziennika, poczty elektronicznej e-mail, telefonów komórkowych i stacjonarnych;
3) kontaktując się z rodzicami, należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas,
kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.
7.

Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter:
1)

synchroniczny - zajęcia online odbywają się w czasie rzeczywistym na platformie TEAMS;

2)

asynchroniczny - nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie
odroczonym. Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem edziennika Librus, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów
komórkowych.

8.

Nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny, specjaliści, bibliotekarz, wychowawcy
świetlicy szkolnej prowadzą zdalne nauczanie oraz inne działania dydaktyczno-wychowawcze z
budynku szkoły lub z domu – na wniosek nauczyciela.
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9.

Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli uczących w szkole do prowadzenia zajęć edukacyjnych
zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi i metod zdalnego
nauczania.
§ 39

1.

Czas trwania jednostki lekcyjnej organizowanej w formie on-line, trwa 45 bądź 30 minut,
(kolejne 15 minut powinno być przeznaczone na konsultacje z uczniami).

2.

Praca zdalna ucznia uwzględnia przerwy między zajęciami przy komputerze, a ich długość
wynika z planu zajęć zespołu klasowego.

3.

W trakcie przerwy uczniowie starają się odpoczywać w taki sposób, by nie korzystać w tym
czasie z urządzeń multimedialnych.

§ 40

1.

Tygodniowy plan nauki zdalnej wykorzystuje tygodniowy plan zajęć stacjonarnych.

2.

Zajęcia zdalne rozpoczynają się w godzinach rozpoczynania się zajęć stacjonarnych.

3.

Liczba zajęć prowadzonych zdalnie z uczniami klas I-VIII równa jest liczbie zajęć ujętych w
tygodniowym planie zajęć stacjonarnych.

4.

Tygodniowy plan nauki zdalnej uwzględnia:
1)

równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;

2)

zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;

3)

możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia;

4)

łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia (np.
praca z podręcznikiem, samodzielne wykonywanie zadań, ćwiczeń fizycznych);

5)

zaleca się realizację zajęć plastycznych, muzycznych oraz wychowania fizycznego w
charakterze zajęć asynchronicznych z elementami zajęć synchronicznych.

5.

Nauczyciele podczas planowych zajęć są w stałym kontakcie z uczniami, dostępni są dla nich
przez całe 45 minut.

§ 41
1. Praca zdalna z uczniami odbywa się z wykorzystaniem narzędzi dopuszczonych do użytku w
Szkole tj. MS Teams i e-dziennik elektroniczny Librus. W razie zaistniałych utrudnień, po
uzgodnieniu z dyrektorem, w komunikacji dopuszczalne jest sporadyczne wykorzystywanie
poczty e-mail i telefonu.
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2. Wykorzystywane narzędzia umożliwiają rejestrowanie uczestnictwa na zajęciach oraz
dokumentowanie aktywności i realizację zadań przez uczniów.
3. Program Teams oraz e-dziennik Librus umożliwia efektywne monitorowanie postępów oraz
weryfikację wiedzy i umiejętności uczniów.
§ 42
1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych
jego opiece uczniów.
2. Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do
Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym
fakcie Dyrektora Szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia
alternatywnych form kształcenia,
3) monitorowania procesu rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia,
4) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają
jego uczniowie lub rodzice,
5) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z
wychowawcą klasy.
§ 43
1. Uczniowie realizują obowiązki przewidziane w Statucie Szkoły.
2. Uczniowie przestrzegają zasad pracy zdalnej, aktywnie uczestniczą w zajęciach on-line i
systematycznie wykonując zlecone przez nauczycieli zadania.
3. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, zajęć z udzielanej pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, konsultacji i spotkań prowadzonych w trybie zdalnego
nauczania.
4. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania netykiety oraz
przestrzegania zasad kultury.
5. Zabrania się uczniom wykorzystywania komunikatorów internetowych w sposób niezgodny z
prawem. W szczególności:
1)

nie wolno kopiować wizerunku osób trzecich, nagrywać prac i materiałów
nauczyciela i pozostałych uczniów, w żadnym wypadku ich udostępniać;

2)

nie wolno posługiwać się fałszywymi danymi, wykorzystywać prac osób trzecich i
przedstawiania jako swoje (plagiat), wysyłać prac z nie swoich kont internetowych,
udostępniać swoje konto osobom trzecim;
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3)

nie wolno udostępniać osobom trzecim kodów, które przekazują nauczyciele do
odpowiednich komunikatorów.

§ 44
1. Do obowiązków rodziców/opiekunów prawnych należy zapewnienie uczniowi sprzętu
komputerowego wyposażonego w mikrofon, głośniki/słuchawki, kamerę oraz dostęp do
Internetu.
2. W przypadku niemożliwości spełnienia powyższego obowiązku rodzic/opiekun prawny zwraca
się do Sekretariatu Szkoły o udostępnienie sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu
szkoły. Sprzęt komputerowy jest wypożyczany w miarę możliwości przez szkołę
rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia na podstawie umowy użyczenia.
3. W przypadku problemów technicznych, innych problemów uniemożliwiających uczestniczenie
ucznia w zajęciach zdalnych, rodzic powiadamia niezwłocznie o tym fakcie wychowawcę klasy.
4. Rodzice zapewnia uczniowi ergonomiczne miejsce do pracy z komputerem.
§ 45

1. Nauczyciele, pedagog, psycholog, nauczyciele prowadzący rewalidację zobowiązani są do:
1) nauczania zdalnego realizowanego przy wykorzystaniu aplikacja Microsoft Teams oraz edziennika Librus;
2) dokumentowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w e-dzienniku Librus poprzez
wpisanie frekwencji oraz tematu zajęć lekcyjnych;
3) reagowania na brak aktywności ucznia w nauce zdalnej powiadamiając o tym fakcie
wychowawcę klasy.
2. W przypadku braku aktywności ucznia podczas nauczania zdalnego (powyżej 2 dni), nauczyciel
zgłasza ten fakt wychowawcy, który podejmuje działania wyjaśniające z korzystaniem procedur
przewidzianych prawem.
3. Fakt nieuczestniczenia ucznia w zdalnych procesach edukacyjnych wychowawca zgłasza
dyrektorowi Szkoły.
4. Nauczyciele monitorują postępy i osiągnięcia uczniów w nauce zdalnej oraz informują uczniów
i rodziców o postępach w nauce przez system dziennika elektronicznego.
5. Nauczyciel jest do dyspozycji uczniów zgodnie z planem zajęć, udziela im indywidualnych
konsultacji z własnej inicjatywy lub na ich prośbę.
6. Pedagog, psycholog, specjaliści, wychowawcy świetlicy, bibliotekarz, realizują zadania
określone w Statucie Szkoły w formie dostosowanej do potrzeb uczniów oraz wynikającymi
z potrzeb szkoły.
§ 46
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1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje
z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na
zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom.
§ 47
1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści
nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2. Nauczyciele dokonują modyfikacji programów w celu ich dostosowania do możliwości realizacji
w formie nauczania zdalnego.
3. Nauczyciele przekazują dyrektorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do
realizacji w późniejszym terminie.
§ 48
1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o
osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych
ocenach to:
1) postępy uczniów są monitorowane podczas zajęć online lub na podstawie wykonanych
ćwiczeń, prac, quizów, projektów w czasie odroczonym (asynchroniczny tryb zajęć);
2) nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac,
projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub
poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci
zdjęcia przesłanego przez dziennik elektroniczny;
3) zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu
materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia;
4) nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści
podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek
nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez
nauczyciela;
5) nauczyciel informuje ucznia i rodzica o postępach w nauce i otrzymanych ocenach poprzez edziennik;
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6) nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu
przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (edziennik lub telefonicznie).
§ 49
1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w
Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość to:
1) podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości
psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej;
2) na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z
ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu;
3) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze
względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma
umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób;
4) na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego
kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom
umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego
zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia;
5) w czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania,
odpowiedzi, aktywność itp.;
6) nauczyciele w pracy zdalnej przeprowadzają testy, kartkówki, sprawdziany ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia;
7) nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek
technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać
wykonane;
8) nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania,
określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy.

§ 50
1. Na czas zdalnego nauczania wprowadza się szczególne warunki korzystania z narzędzi
informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników Szkoły.
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3. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach
bezpiecznego korzystania z sieci.
4. Szczegółowe wytyczne dotyczące prawidłowego korzystania z narzędzi informatycznych i
zasobów w Internecie oraz komputera (laptopa) szkolnego określone są w Regulaminie
organizacji pracy szkoły w okresie nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

ROZDZIAŁ VI
INDYWIDUALNY PROGRAM I TOK NAUKI

§51
1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań Dyrektor
Szkoły może, na wniosek lub za zgodą rodziców oraz po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej
i poradni
psychologicznopedagogicznej,
zezwolić
uczniowi
na indywidualny program lub tok nauki.
2. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie
edukacyjnym.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego
roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
4. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
1) uczeń (za zgodą rodziców);
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2) rodzice ucznia;
3) wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia, których dotyczy wniosek (za
zgodą rodziców).
5. Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki
odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania
ucznia, natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie
egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z w/w przepisami.
6. Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na zasadach określonych
w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny
program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia i w porozumieniu z organem prowadzącym,
może umożliwić uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
realizację zajęć́ indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość́ , w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając
zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
8. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia i w porozumieniu z organem prowadzącym,
może umożliwić uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego realizację zajęć́ indywidualnego
nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ , w indywidualnym
kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie indywidualnego nauczania.
9. Dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do podmiotu leczniczego, ma
możliwość, na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, w porozumieniu
z organem prowadzącym tę szkołę i kierownikiem podmiotu leczniczego, zapewnić uczniowi
kontynuację
kształcenia
oraz
specjalne
działania
opiekuńczo-wychowawcze
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ww. podmiocie leczniczym,
nawet jeżeli zajęcia w szkole nie zostały zawieszone.
1) Zajęcia, o których mowa w ust. 10, organizuje się uczniowi odpowiednio do wskazań́
lekarza prowadzącego leczenie ucznia.
2) Dyrektor szkoły, do której uczeń́ uczęszczał przed przyjęciem do podmiotu leczniczego,
w którym nie zorganizowano szkoły specjalnej, na wniosek nauczyciela, kierownika
podmiotu leczniczego lub upoważnionego przez niego lekarza, może – ze względu na
stan zdrowia ucznia – zezwolić́ na:
a) odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć́
edukacyjnych;
b) zmniejszenie liczby godzin zajęć́ edukacyjnych;
c) odstąpienie od udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych na czas wskazany przez
lekarza.
3) W przypadku ucznia przebywającego w podmiocie leczniczym krócej niż̇ 9 dni dyrektor
szkoły, do której uczeń́ uczęszczał przed przyjęciem do podmiotu leczniczego, w którym
nie zorganizowano szkoły specjalnej, może odstąpić́ od organizowania zajęć́ z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ ; nie dotyczy to ucznia
przewlekle chorego, którego leczenie wymaga częstej hospitalizacji.
4) Warunki korzystania przez ucznia, który realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość́ , z urządzeń́ technologicznych (sprzętu komputerowego,
elektronicznego) i pomieszczeń́ podmiotu leczniczego oraz ponoszenia kosztów ich
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utrzymania i bezpiecznego użytkowania określa umowa zawarta pomiędzy organem
prowadzącym szkołę̨, do której uczeń́ uczęszczał przed przyjęciem do podmiotu
leczniczego, a podmiotem leczniczym, w którym uczeń́ przebywa.

ROZDZIAŁ VII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 52
1. Szkoła
zatrudnia
niepedagogicznych.

nauczycieli

i pracowników

samorządowych

na stanowiskach

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników
niepedagogicznych Szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz
ustawa Kodeks pracy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników
niepedagogicznych Szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

§ 53
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską
z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
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2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
3. Do zadań nauczyciela należy:
1) realizacja zadań wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły, wynikających z organizacji pracy
Szkoły;
2) właściwie organizowanie procesu nauczania wg opracowanego planu dydaktycznego,
zgodnego z podstawą programową i dopuszczonego programu nauczania;
3) indywidualizowanie procesu nauczania;
4) prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej z uczniami w zakresie nauczania
przedmiotów i ponoszenie odpowiedzialności za wyniki tej pracy;
5) ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem
oceniania;
6) zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz
wszelkiego typu wyjść, wycieczek (przestrzeganie przepisów bhp i zarządzeń Dyrektora
Szkoły w tym zakresie);
7) dbanie o bezpieczeństwo i dyscyplinę na zajęciach;
8) kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłoczne informowanie
wychowawcy klasy o niezapowiedzianej nieobecności;
9) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
10) przestrzeganie wewnętrznych regulaminów Szkoły;
11) efektywne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na pracę z uczniem;
12) realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły;
13) dokonywanie bieżącej ewaluacji własnej pracy;
14) aktywne uczestniczenie w pracach klasowych zespołów nauczycielskich oraz innych
zespołów powoływanych w Szkole do wykonywania określonych zadań;
15) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z przepisami prawa oświatowego
i rozporządzeniem Dyrektora;
16) troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek Szkoły,
17) nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a
w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego
wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do
potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców,
18) nauczyciele mają obowiązek doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
19) egzekwowanie zarządzeń Dyrektora Szkoły w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie
Szkoły.
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§ 54
1. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze Szkoły w szczególności poprzez:
1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczoprofilaktyczny Szkoły;
2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły,
planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania;
3) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem
wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, planu
wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu
imprez klasowych i szkolnych;
4) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną
na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego;
5) sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami;
6) analizuje sytuację wychowawczą klasy i eliminuje zjawiska negatywne;
7) integruje zespół klasowy;
8) prowadzi mediacje w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami i nauczycielami;
9) tworzy warunki do rozwiązywania indywidualnych problemów uczniów z trudnościami
dydaktycznymi i osobistymi;
10) wspiera uczniów w poszukiwaniu drogi rozwoju i dokonywaniu wyboru dojrzałych
decyzji;
11) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami;
12) inspiruje i wzmacnia współpracę z rodzicami;
13) prowadzi dokumentację wychowawcy zgodnie z prawem oświatowym w tym względzie
i zarządzeniami Dyrektora;
14) tworzy środowisko wychowawcze sprzyjające odpowiednim relacjom interpersonalnym;
15) współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz dziecka;
16) doskonali kompetencje wychowawcze zgodnie z potrzebami Szkoły i oczekiwaniami
wychowanków;
17) udziela nagród i kar zgodnie z postanowieniami Statutu;
18) egzekwuje prawa i obowiązki uczniów;
19) sporządza dokumenty związane z pełnioną funkcją wychowawcy;
20) zgodnie z kalendarzem Szkoły oraz w razie doraźnych potrzeb organizuje spotkania
z rodzicami uczniów;
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a) informację o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym poprzez umieszczenie
jej na stronie internetowej Szkoły, co najmniej na 5 dni przed planowanym
terminem spotkania,
b) w spotkaniach z rodzicami mogą też uczestniczyć nauczyciele niebędący
wychowawcami oraz inne osoby zaproszone przez Szkołę.

§ 55
1. W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba objęcia ucznia kształceniem specjalnym, w Szkole zatrudnia
się nauczyciela współorganizującego to kształcenie, tj. nauczyciela wspomagającego.
2. Nauczyciel wspomagający wykonuje zadania wyznaczone przez Dyrektora Szkoły, a
w szczególności:
1) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi
nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone
w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym;
2) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniem
niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
społecznym;
3) uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli
oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, o którym mowa
w pkt 1, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
4) udziela pomocy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie,
o którym mowa w pkt. 1, w doborze form i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym,
niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

§ 56
3. Nauczyciel bibliotekarz realizuje zadania związane z propagowaniem czytelnictwa na terenie
Szkoły oraz zadania związane z organizacją biblioteki.
1) do zadań nauczyciela bibliotekarza w zakresie organizacji pracy biblioteki należy:
a) opracowanie biblioteczne zbiorów,
b) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów książek, podręczników
c) selekcja książek i ich konserwacja,
d) planowanie zakupów książek,
e) współpraca w zakresie zaopatrzenia szkoły w podręczniki i materiały
ćwiczeniowe,
f) organizowanie warsztatu informacyjnego, w tym prowadzenie katalogów,
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g) udostępnianie zbiorów (książek i innych źródeł informacji) i pracowni
multimedialnej,
h) sporządzanie sprawozdań z pracy biblioteki, w tym dokonywanie oceny
czytelnictwa,
i)

prowadzenie przewidzianej odpowiednimi przepisami dokumentacji biblioteki,

j)

uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością.

2) do zadań nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej należy:
a) udzielanie informacji bibliotecznych,
b) prowadzenie lekcji bibliotecznych,
c) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną,
d) poradnictwo w wyborach czytelniczych i zasobach multimedialnych;
e) prowadzenie informacji o książkach,
f) organizowanie inspiracji czytelnictwa,
g) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz
wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
h) organizowanie lub współudział
organizowanych przez Szkołę,

w organizowaniu

imprez

kulturalnych

i)

organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną,

j)

współpraca z rodzicami i instytucjami kulturalno-oświatowymi,

k) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły wynikających
z organizacji pracy placówki.

§ 57
1. Pedagog szkolny realizuje na terenie Szkoły zadania zapewniające
psychologiczno - pedagogiczną, a w szczególności:

uczniom pomoc

1) prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych
stron uczniów;
2) określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami,
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) organizuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
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4) podejmuje wraz z innymi nauczycielami działania z zakresu profilaktyki uzależnień
i innych problemów dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązującym programem
wychowawczo-profilaktycznym;
5) prowadzi działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
6) podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
7) udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej;
9) prowadzi współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Starym Sączu
i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących;
10) prowadzi współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczowychowawczymi.

§ 58
1. Pedagog specjalny realizuje na terenie Szkoły zadania zapewniające
psychologiczno - pedagogiczną, a w szczególności:

uczniom pomoc

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami,
rodzicami oraz uczniami w:
a)

rekomendowanie dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie
zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

b)

prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,

c)

rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

d)

określanie 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 w zespole specjalistycznym w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego
programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
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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 lub placówki,
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) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
nauczycielom;

uczniom, rodzicom uczniów i

5) współpraca, w zależności od potrzeb z uczniem, rodzicami, dyrektorem placówki,
nauczycielami, wychowawcami, specjalistami w szkole, poradniami, asystentami edukacji
romskiej, pomocą nauczyciela, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, kuratorami
sądowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami lub podmiotami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkoły lub placówki.
§ 59
1.

Psycholog szkolny realizuje na terenie Szkoły zadania zapewniające
psychologiczno - pedagogiczną, a w szczególności:

uczniom pomoc

1) prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych
stron uczniów;
2) diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspiera rozwój uczniów,
3) organizuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmuje wraz z innymi nauczycielami działania z zakresu profilaktyki uzależnień
i innych problemów dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązującym programem
wychowawczo-profilaktycznym;
5) podejmuje działania mające na celu minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych,
zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w
środowisku szkolnym uczniów;
6) inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
7) udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
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i rozwijaniu

8) wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej;
9) prowadzi współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Starym Sączu
i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących;
10) prowadzi współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczowychowawczymi.

§ 60
1. Do zadań nauczyciela, któremu powierzono stanowisko logopedy, należy w szczególności:
1) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy
głośnej i pisma;
2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie
pomocy logopedycznej;
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy
ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjnokompensacyjne;
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli;
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły i jego
ewaluacji;
8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.

§ 61
1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania
wyników nauczania;
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3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli;

oraz

doradztwa

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia;

§62
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, do zadań którego należy:
1) wspieranie nauczycieli i doskonalenie pod kątem realizacji treści programowych danego
przedmiotu;
2) analiza dopuszczonych do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników pod
kątem przydatności, celowości i zgodności z zainteresowaniami, potrzebami
i uzdolnieniami uczniów oraz zgodności z podstawą programową kształcenia ogólnego;
3) organizowanie lekcji koleżeńskich i spotkań samokształceniowych;
4) uzgadnianie
sposobów
badania
ich i opracowywanie wniosków;

wyników

nauczania,

przeprowadzanie

5) gromadzenie narzędzi i tworzenie procedur służących badaniu jakości pracy Szkoły;
6) wykonywanie zadań związanych z wewnętrznym diagnozowaniem pracy Szkoły;
7) podejmowanie działań służących wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań i innowacji
pedagogicznych;
8) motywowanie członków zespołu do samokształcenia i kształcenia zgodnego z potrzebami
Szkoły;
9) dbałość o przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego, przestrzeganie praw uczniów
i egzekwowanie obowiązków;
10) dbałość o dyscyplinę pracy.

§63
1. W Szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących
zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.
2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:
1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę
potrzeb;
2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami
danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych;
3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału;
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3. Dla doraźnych potrzeb Dyrektor Szkoły powołuje zespoły problemowe do wykonywania zadań
wynikających z organizacji procesu dydaktycznego i kierowania Szkołą. Warunki i tryb
powoływania zespołów określone są w odrębnych przepisach.

§64
1. Zadania wicedyrektora opracowuje Dyrektor Szkoły w szczegółowym przydziale czynności,
uprawnień i odpowiedzialności.
2. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa
wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

§65
1. Dyrektor powołuje zespół nauczycieli do spraw BHP dla uczniów i pracowników.
2. Do zadania zespołu należy:
1) przeprowadzenie okresowych kontroli obiektów należących do Szkoły i sporządzenie
protokołu;
2) sporządzenie protokołu powypadkowego uczniów na terenie Szkoły.

§66
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do Szkoły
do momentu jej opuszczenia, poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w Szkole opieki przez nauczycieli oraz innych
pracowników Szkoły,
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach
–zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie Dyrektora Szkoły;
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach;
4) w miarę możliwości wydziela oddzielne segmenty dla dzieci w różnym wieku, dla
oddziałów przedszkolnych i pozostałych uczniów;
5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami
i po zajęciach lekcyjnych;
6) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bhp;
7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu
uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych i schodołazu;
8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne
prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej;
9) organizuje ćwiczenia ewakuacyjne,
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10) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w świetlicy szkolnej;
11) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego
w stanie pełnej sprawności i stałej czystości (sprzęty nabywane przez Szkołę, winny
posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty);
12) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów;
13) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia;
14) zapewnienie przeprowadzenia w szkole prac remontowych pod nieobecność uczniów;
15) zapewnienie właściwego oświetlenia, nawierzchni dróg, przejść, stanu boiska oraz
instalacji do odprowadzenia ścieków i wody deszczowej, a także wentylacji i ogrzewania;
16) umieszczanie w widocznym miejscu planu ewakuacji Szkoły.
2. Nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów
stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
3. Wszyscy pracownicy Szkoły w przypadku pojawienia się na terenie Szkoły osób postronnych,
które wzbudzają uzasadnione obawy, zobligowani są do reagowania – uzyskania informacji
na temat celu pobytu na obszarze Szkoły oraz zawiadomienia o tym fakcie Dyrekcję Szkoły.
4. Nauczyciel lub inny pracownik Szkoły niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły o wszelkich
dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla
zdrowia lub życia uczniów.
5. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez Szkołę poza jej terenem
zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed
dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez
instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

§67
1. Zadania pracowników administracji i obsługi zabezpieczają sprawną pracę placówki.
1) zgodną z przepisami obsługę administracyjną Szkoły zapewnia sekretariat placówki;
2) zasady działania sekretariatu Szkoły regulują odrębne przepisy;
3) obowiązki pracownika administracji zatrudnionego
w indywidualnym zakresie obowiązków;

w sekretariacie

zawarte

są

4) obsługę Szkoły zapewniają pracownicy obsługi;
5) zadania i odpowiedzialność pracowników obsługi określona jest w indywidualnych
zakresach obowiązków.
2. Ilość pracowników administracji i obsługi określa każdego roku arkusz organizacji Szkoły
zatwierdzony przez organ prowadzący.
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3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
pracownicy obsługi:
1) pełnią dyżury wspomagające działania nauczycieli w czasie przerw;
2) obserwują wejście do Szkoły, zwracając uwagę na osoby wchodzące i wychodzące
z budynku;
3) monitorują zachowanie uczniów przed rozpoczęciem przez nich zajęć;
4) reagują na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów.
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ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
Z UWZGLĘDNIENIEM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

§68
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 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.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych na zasadach określonych przez dyrektora
szkoły;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 69
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
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1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego
przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:
a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych we wrześniu i w trakcie
zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku
lekcyjnym,
b) rodziców – na pierwszym zebraniu we wrześniu, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest
podpisana lista obecności,
c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach
edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio –
na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak
w podpunktach a) i b).
2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz
kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana
śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć
edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym;
2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista
obecności;
3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia Szkołę
z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania
wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi
na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami
i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w Szkole.

§ 70
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów
do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie
także w kształceniu na odległość przyjętymi metodami w kształceniu na odległość.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana do wglądu na terenie Szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym
z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
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5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:
1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w Szkole po rozdaniu
ich przez nauczyciela;
2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem
uczącym danego przedmiotu.

§ 71
1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą
o systemie oświaty.
3. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza,
na czas określony w tej opinii.
4. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Na podstawie oświadczenia
rodziców o uczestniczeniu dziecka w treningach sportowych Dyrektor może zwolnić ucznia
z zajęć wychowania fizycznego.
5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:
1) wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego;
2) zajęć komputerowych albo informatyki
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
6. Dyrektor, na wniosek rodziców po zasięgnięciu konsultacji w poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
7. Dyrektor, na wniosek rodziców uwzględniając specyficzne trudności edukacyjne dziecka, może
zwolnić ucznia z nauki drugiego języka obcego w danym etapie edukacyjnym.
8. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić
na podstawie tego orzeczenia.
9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
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§ 72
1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) śródroczne i roczne;
3) końcowe.
2. Bieżące oceny w klasach I–III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala
się w stopniach według następującej skali:
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.
3. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: + (plus), poza
stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.
1) stosowanie samych znaków „+” lub „-” dopuszcza się jako formy pozytywnego bądź
negatywnego oceniania stopnia zaangażowania ucznia (np. wykonanie/ nie wykonanie
dodatkowego zadania). Szczegółowe zasady przeliczania znaków „+” lub „-” na ocenę
bieżącą ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne i informuje o nich uczniów na
początku roku szkolnego.
2) przy ocenie przygotowania ucznia do zajęć edukacyjnych dopuszcza się stosowanie w
dzienniku znaków skrótów: np. np., bz. Zastosowany w dzienniku skrót opatrzony jest
komentarzem ze wskazaniem rodzaju nieprzygotowania się ucznia do zajęć.
4. W przypadku ocen bieżących z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania
dopuszcza się stosowanie skrótów, odpowiednio: cel, bdb, db, dst, dop i ndst.
5. 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.
6. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:
1) stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności
określonych wymaganiami programowymi nauczania przedmiotu w danej klasie, biegle
posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, rozwiązuje zadania nietypowe;
stopień celujący otrzymuje uczeń, który osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu
wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
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2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności
określonych wymaganiami programowymi nauczania przedmiotu w danej klasie oraz
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę
do rozwiązania zadań i problemów w zakresie pełnym;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wymagań określonych
programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie rozszerzonym,
przekraczającym wymagania podstawowe oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje
samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności
na poziomie nieprzekraczającym podstawowych wymagań programowych w danej klasie
oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o podstawowym stopniu
trudności;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wymagań
koniecznych, ale te braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia koniecznej
wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje zadania teoretyczne
i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował koniecznych wiadomości
i umiejętności określonych wymaganiami programowymi przedmiotu nauczania w danej
klasie na ocenę dopuszczającą.
7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego
– także systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia.

§ 73
1. W Szkole funkcjonują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
1) pisemne formy wypowiedzi określone w podstawie programowej;
2) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
3) ćwiczenia i zadania wykonane w domu;
4) dyktanda;
5) sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, egzaminy próbne i inne, obejmujące
materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin
lekcyjnych;
6) kartkówki – prace pisemne sprawdzające stopień opanowania materiału nauczania
z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
7) wypowiedzi ustne;
8) wytwory działalności uczniów w tym z wykorzystaniem TIK;
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9) prace długoterminowe i prace projektowe;
10) ćwiczenia praktyczne;
11) inne formy zlecone przez nauczyciela;
12) praca w grupach, podczas której ocenie podlegają:
a) planowanie,
b) organizowanie pracy,
c) umiejętność korzystania z materiałów i pomocy,
d) umiejętność współpracy z innymi członkami grupy,
e) sposób wykonania zadań,
f) innowacyjność, pomysłowość, kreatywność,
g) sposób prezentacji wykonanego zadania,
h) inne formy pisemne - dodatkowe wynikające z możliwości, kreatywności
i zainteresowań uczniów.
2.

Planowany termin sprawdzianu pisemnego nauczyciel wpisuje do dziennika oraz informuje
uczniów o jego zakresie i formie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

3.

Kartkówki nie wymagają zapowiadania.

4.

W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone co najwyżej 3 sprawdziany pisemne i nie więcej niż
jeden w danym dniu.

5.

Oceny z pisemnych sprawdzianów nauczyciel wpisuje do dziennika i podaje uczniom
do wiadomości w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia sprawdzianu.

6.

Przeprowadzane w szkole sprawdziany wiadomości i umiejętności punktowane są w odniesieniu
do ustalonych kryteriów a punkty lub procenty można przeliczać na stopnie szkolne według skali:
1) ocena celująca

100% - 98%

2) ocena bardzo dobra

97% – 90%

3) ocena dobra

89% - 75%

4) ocena dostateczna

74% - 50%

5) ocena dopuszczająca

49% - 35%

6) ocena niedostateczna

34 % - 0%

7.

Sprawdzone i ocenione pisemne sprawdziany są przechowywane przez nauczyciela do końca roku
szkolnego.

8.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom poprzez
możliwość wglądu do prac na terenie Szkoły w obecności nauczyciela.
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§ 74
1.

Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić
zaległości.
2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1,
w ustalonym przez siebie terminie i formie.
3. Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą od otrzymanej najpóźniej do dwóch tygodni–
do poprawy oceny z danej partii materiału może przystąpić tylko raz.
4. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie
nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.
5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości
i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.
6. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału
w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję
co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.
7. Uczeń
może
zgłosić
nieprzygotowanie
do zajęć,
polegające
w szczególności
na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej, a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń,
przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:
1) jeden raz w ciągu półrocza - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze
1 godziny tygodniowo;
2) dwa razy w ciągu półrocza - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze
większym niż 1 godzina tygodniowo;
3) nie częściej niż dwa razy w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć,
polegające na braku zadania domowego. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania
do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych, kartkówek i dyktand.

§ 75
1. Oceny śródroczne i roczne:
1) w klasach I-III są ocenami opisowymi;
2) w klasach IV – VIII wyrażane są w skali określonej w § 55 ust.2.
2. Opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych
ucznia w zakresie następujących edukacji:
1) polonistycznej: słuchanie, czytanie, pisanie, znajomość słownictwa, wymowa fonetyczna,
rozumienie tekstu słuchanego i czytanego;
2) języka obcego nowożytnego: rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, pisanie,
znajomość słownictwa, znajomość środków językowych, wymowa fonetyczna;
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3) matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych
działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), umiejętność
rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości i umiejętności praktyczne;
4) społeczno-przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym,
umiejętności dokonywania obserwacji;
5) plastycznej, technicznej, muzycznej i wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną,
gdzie przy ustalaniu oceny w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;
6) zajęć komputerowych: obsługa komputera, posługiwanie się wybranymi programami,
grami edukacyjnymi, wyszukiwanie i korzystanie z informacji, tworzenie tekstów
i rysunków, przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z komputera i internetu.
3. Klasyfikacja śródroczna i roczna przeprowadzana jest w Szkole w okresie siedmiu dni
poprzedzających zakończenie I półrocza i roku szkolnego:
1) nauczyciel zajęć edukacyjnych oraz wychowawca klasy, na 7 dni przed terminem zebrania
Rady Pedagogicznej podejmującym uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji, informuje
ustnie ucznia o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej, a przewidywanej rocznej pisemnie;
2) w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej bądź ewentualnego braku możliwości
dokonania klasyfikacji ucznia – informacje przekazuje się uczniowi i rodzicowi na 30 dni
przed terminem zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji;
3) zawiadomienie następuje poprzez przekazanie informacji pisemnej za potwierdzeniem
odbioru.
4. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
1) w ciągu 2 dni od poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej,
uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie
przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (maksymalnie o jeden
stopień),
2) prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej, metodami stosowanymi w
kształceniu na odległość,
3) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy
zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1,
4) nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie zadań
i obowiązków przewidzianych dla danych zajęć edukacyjnych. W oparciu o tę analizę
może ocenę podwyższyć lub utrzymać,
5) nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać
sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela,
w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne,
6) ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
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5. Na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele ustalają i wpisują
do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

§ 76
1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są
ocenami opisowymi.
2. Na ocenę zachowania ucznia klas I-III składają się uwagi i spostrzeżenia wychowawcy dotyczące
przestrzegania przez ucznia zasad określonych w niniejszym statucie oraz regulaminów
obowiązujących na terenie Szkoły także w kształceniu na odległość.
3. Do kryteriów, które wychowawca uwzględnia w zachowaniu uczniów także w kształceniu na
odległość, zalicza się:
1) kulturalny i grzeczny stosunek do pracowników Szkoły i kolegów;
2) umiejętność opanowania swoich emocji, takich jak gniew, kłótliwość, złość i agresja;
3) umiejętność współpracy z kolegami w zespole;
4) zaangażowanie w życie klasy i Szkoły;
5) chęć udzielania pomocy kolegom;
6) punktualność;
7) obowiązkowość, pilność, sumienność;
8) poszanowanie własności;
9) utrzymanie porządku wokół siebie;
10) dbałość o kulturę słowa.
4. W klasach I - III wychowawca ustala ocenę zachowania ucznia, stosując sformułowania:
wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne:
1) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria określone w
statucie (ust.3), stanowi wzór do naśladowania. Prezentuje wysoką kulturę osobistą.
Postawa wobec pracowników szkoły, kolegów i innych osób nie budzi zastrzeżeń. Jest
pracowity, życzliwy, sympatyczny, tolerancyjny. Nigdy nie kłamie. Godnie reprezentuje
klasę i Szkołę;
2) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, którego większość cech jest godna
naśladowania. Postępuje zgodnie z wymaganiami określonymi w statucie Szkoły.
Prezentuje wysoką kulturę osobistą. Jest pracowity, sympatyczny, życzliwy, koleżeński.
Bierze udział w zajęciach dodatkowych. Jest aktywny na terenie klasy i Szkoły;
3) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który jest życzliwy, sympatyczny, koleżeński.
Akceptuje zasady współżycia w klasie. Zdarzają mu się niewielkie uchybienia w
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zachowaniu, ale po zwróceniu uwagi reaguje pozytywnie. Wypełnia obowiązki
dyżurnego. Używa form grzecznościowych;
4) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który nie zawsze stosuje się do zasad przyjętych
w statucie Szkoły. Czasami nie reaguje na uwagi nauczyciela i pracowników Szkoły.
Nie potrafi zgodnie współpracować w grupie. Zdarza się, że kłamie, aby uniknąć
odpowiedzialności, Nie zawsze godnie reprezentuje klasę i Szkołę;
5) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który często nie przestrzega zasad
zawartych w statucie Szkoły, nie reaguje na polecenia nauczycieli i pozostałych
pracowników Szkoły, używa wulgarnych słów. Często kłamie. Nie dba o mienie Szkoły,
wykazuje braki w kulturze osobistej, jest arogancki wobec kolegów i innych osób. Nie
wykazuje żadnego zainteresowania życiem klasy i Szkoły;
6) zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który nie przestrzega żadnych zasad zawartych w
statucie Szkoły, lekceważy obowiązki ucznia, wulgarnie wyraża się do kolegów i
pracowników Szkoły. Niszczy cudzą własność i dewastuje mienie Szkoły. Uczestniczy
w pobiciach. Dopuścił się kradzieży. Zastosowane przez Szkołę i dom działania
wychowawcze nie przynoszą jakiejkolwiek poprawy.
5.

(skreślony)

6. (skreślony)
7. (skreślony)
8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV ustala się według
następującej skali, z podanymi skrótami:
1) zachowanie wzorowe - wz;
2) zachowanie bardzo dobre - bdb;
3) zachowanie dobre - db;
4) zachowanie poprawne - popr;
5) zachowanie nieodpowiednie - ndp;
6) zachowanie naganne - ng.
9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
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;
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6) godne, kulturalne zachowywanie się w Szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;
8) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
10. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, odnosząc
się do kryteriów określonych ust.6 niniejszego Statutu.
11. Wychowawca może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących, pracowników Szkoły, uczniów danej
klasy oraz samorządu klasowego i ocenianego ucznia.
12. Począwszy od klasy IV ustala się następujące kryteria na poszczególne oceny zachowania także
w kształceniu na odległość:
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń który;
i)

bez zastrzeżeń wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia,

j)

regularnie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne,

k) wykazuje się pilnością i pracowitością,
l)

zawsze jest przygotowany do zajęć edukacyjnych,

m) aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i kółkach zainteresowań,
n) nie nadużywa możliwości usprawiedliwiania braku przygotowania się do zajęć,
o) jest aktywnym czytelnikiem biblioteki szkolnej,
p) aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły,
q) zadania powierzone przez nauczyciela, zespół klasowy, organizację szkolną, itp.
wypełnia rzetelnie i terminowo, najlepiej jak potrafi,
r) podejmuje się realizacji, inicjuje lub współorganizuje wykonanie dodatkowych
prac, zadań na rzecz klasy, Szkoły,
s) reprezentuje klasę i Szkołę w środowisku – chętnie i aktywnie bierze udział
w konkursach, zawodach, prezentacjach prac uczniowskich, występach, itd.,
t)

jest odpowiedzialny za własne życie, zdrowie i higienę osobistą,

u) przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa,
v) zawsze zmienia obuwie,
w) zawsze dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą - jest zawsze czysty,
schludny, stosownie ubrany,
x) nie ulega nałogom (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie stosuje środków
odurzających),
y) szanuje własność swoją i innych,
z) dba o wspólne dobro, szanuje mienie szkolne,
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aa) nie pozostaje obojętny wobec zauważonych przypadków niszczenia własności
szkolnej
lub kolegów
i zgłasza
osobom
dorosłym
dostrzeżone
nieprawidłowości,
bb) wyróżnia się dbałością o estetykę otoczenia,
cc) dba o środowisko naturalne - nie niszczy zieleni, nie zaśmieca otoczenia, włącza
się w prace na rzecz ochrony przyrody,
dd) zawsze pozostawia po sobie porządek i zwraca uwagę na utrzymywanie ładu
i porządku przez innych uczniów,
ee) jest dumny z polskiego dziedzictwa kulturowego, ma poczucie więzi ze
społecznością szkolną, lokalną, regionalną – zna i szanuje symbole narodowe,
regionalne, lokalne i szkolne,
ff) uczestniczy w organizacji życia klasy i Szkoły, aktywnie współpracuje przy
organizacji uroczystości i imprez klasowych, szkolnych,
gg) służy pomocą w nauce słabszym kolegom i osobom potrzebującym – jest
życzliwy, koleżeński i wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,
hh) odznacza się wysoką kulturą osobistą,
ii) na co dzień dba o kulturę i piękno języka - nigdy nie używa wulgaryzmów,
zawsze stosuje zwroty grzecznościowe,
jj) okazuje szacunek zarówno osobom starszym jak i kolegom;
kk) nie kłamie, nie nadużywa zaufania innych osób,
ll) nigdy nie krzywdzi innych, potrafi uczciwie i odważnie przyznać się do błędu
i naprawić wyrządzoną szkodę,
mm) dopuszcza się co najwyżej dwie uwagi negatywne o niskiej szkodliwości
w ciągu półrocza (np. brak zadania, zeszytu, podręcznika, przyborów, obuwia
zastępczego, niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego) przy znacznie
przeważającej ilości uwag pozytywnych - co najmniej 10, uczeń jest świadomy
popełnianych błędów i naprawia je,
nn) do zachowania ucznia wzorowego nie powinno być żadnych zastrzeżeń ze
strony wszystkich pracowników Szkoły – powinien stanowić wzór
do naśladowania dla innych uczniów.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, którego postawa i zachowanie nieznacznie
odbiegają od kryteriów, przyjętych na ocenę wzorową w niektórych aspektach:
a) regularnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, a ewentualne spóźnienia
lub nieobecności usprawiedliwia - dopuszcza się 3 spóźnienia w ciągu półrocza,
b) jest przygotowany do zajęć edukacyjnych - zawsze ma odrobione zadanie
domowe,
c) aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i kółkach zainteresowań,
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d) nie nadużywa możliwości usprawiedliwiania braku przygotowania się do zajęć,
jednak wykorzystuje dozwolone zwolnienia,
e) korzysta z biblioteki szkolnej,
f) zadania powierzone przez nauczyciela lub zespół klasowy realizuje bez
zastrzeżeń,
g) jest pomocny przy organizacji uroczystości i imprez klasowych, jednak nie
wykazuje własnej inicjatywy,
h) reprezentuje klasę i szkołę w środowisku - bierze udział w konkursach,
zawodach, prezentacjach prac uczniowskich, występach, itd.,
i)

przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa - dba o swój wygląd zewnętrzny
i higienę osobistą, jest czysty, stosownie ubrany,

j)

zawsze zmienia obuwie,

k) nie ulega nałogom: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie stosuje środków
odurzających,
l)

szanuje własność swoją i innych, dba o wspólne dobro i mienie szkolne,
zdarzyło się, że nie zareagował na zaobserwowane przypadki niszczenia
własności szkolnej lub kolegów,

m) dba o estetykę otoczenia i środowisko naturalne - nie niszczy zieleni, nie
zaśmieca otoczenia, włącza się w prace na rzecz ochrony przyrody,
n) pozostawia po sobie porządek, a w przypadku jego braku reaguje na uwagi
nauczyciela,
o) respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne,
p) jest dumny z polskiego dziedzictwa kulturowego, ma poczucie więzi ze
społecznością szkolną, lokalną, regionalną – zna i szanuje symbole narodowe,
regionalne, lokalne i szkolne,
q) uczestniczy w organizacji życia klasy i Szkoły, jest pomocny przy organizacji
uroczystości, imprez klasowych i szkolnych,
r) chętnie udziela pomocy kolegom - służy im pomocą w nauce i jest życzliwy,
koleżeński,
s) odznacza się wysoką kulturą osobistą,
t)

dba o kulturę i piękno języka - nie używa wulgaryzmów, stosuje zwroty
grzecznościowe,

u) okazuje wszystkim szacunek i nikomu nie wyrządza krzywdy,
v) potrafi przyznać się do błędu i naprawić wyrządzoną szkodę,
w) dopuszcza się co najwyżej 4 uwagi negatywne o niewielkiej szkodliwości (np.
brak zadania, zeszytu, podręcznika, przyborów, obuwia zastępczego,
niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego) przy przeważającej ilości
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uwag pozytywnych - co najmniej 8; uwagi negatywne nie powtarzają się,
a uczeń dostrzega popełnione błędy i je naprawia.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia, choć zdarzają się mu
drobne wykroczenia, a w szczególności,
b) uczęszcza na zajęcia edukacyjne - dopuszcza się ewentualnie w półroczu
5 spóźnień nieusprawiedliwionych lub 5 nieobecności nieusprawiedliwionych,
c)

zwykle jest przygotowany do zajęć – rzadko zdarza się mu nie odrobić zadania
domowego,

d) korzysta z biblioteki szkolnej,
e) zadania powierzone przez nauczyciela lub zespół klasowy, realizuje bez
zastrzeżeń,
f) zwykle dotrzymuje ustalonych terminów i umów, zdarzyło się mu jednak że
jakąś pracę wykonał nieterminowo lub niedokładnie,
g) reprezentuje klasę i szkołę w różnych konkursach na prośbę nauczyciela
uczącego lub wychowawcy,
h) przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa,
i)

dba o swój wygląd i higienę osobistą, jednak zdarzyło się, że strój ucznia nie był
stosowny do okoliczności,

j)

nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie stosuje środków odurzających;

k) stara się szanować własność swoją i innych,
l)

nie niszczy mienia szkolnego, ale nie zawsze zwraca uwagę na dewastowanie
Szkoły i jej otoczenia przez innych uczniów,

m) sporadycznie zdarza się, że nie ma obuwia zamiennego,
n) dba o wygląd klasy i Szkoły – stara się pozostawić po sobie ład i porządek, nie
zaśmiecać Szkoły i jej otoczenia,
o) stara się respektować podstawowe zasady współżycia społecznego i ogólnie
przyjęte normy etyczne,
p) stara się organizować własną pracę tak, aby nie utrudniać nauki i pracy innym
kolegom oraz nauczycielom,
q) niechętnie uczestniczy w organizowaniu życia klasy, ale na prośbę
wychowawcy lub kolegów włącza się do przygotowania uroczystości i imprez
klasowych, szkolnych,
r) na prośbę zainteresowanych udziela pomocy kolegom i osobom potrzebującym,
s) przestrzega podstawowych zasad kultury osobistej;
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t)

nie używa wulgaryzmów,

u) zwykle jest taktowny wobec starszych, przeważnie życzliwie i grzecznie odnosi
się do kolegów,
v) nie krzywdzi innych - potrafi przyznać się do błędu, lecz niechętnie, dopiero po
zwróceniu uwagi naprawia wyrządzoną szkodę,
w) zna i szanuje symbole narodowe, regionalne, lokalne, szkolne, z polecenia
nauczyciela wraz z klasą uczestniczy w szkolnych i lokalnych uroczystościach,
imprezach, akcjach, itp.,
x) dopuszcza się co najwyżej pięć uwag negatywnych przy zachowaniu minimum
sześciu uwag pozytywnych; uwagi negatywne nie powtarzają się; uczeń
rozumie, na czym polegają jego błędy i naprawia je.
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który swoim postępowaniem i zachowaniem częściowo
narusza wewnątrzszkolne zasady porządkowe i prawne:
a) opuszcza, bez usprawiedliwienia, pojedyncze zajęcia edukacyjne lub dni nauki
szkolnej – w półroczu opuścił nie więcej niż 10 godzin bez usprawiedliwienia,
b) świadomie zakłóca tok lekcji swoim zachowaniem, jest mało zainteresowany
rozwojem swoich uzdolnień,
c) często, jednak nie więcej niż 10 razy w półroczu, spóźnia się na poszczególne
lekcje, powodując utrudnienia w nauce kolegów i w pracy nauczycieli,
d) przychodzi na zajęcia bez przygotowania,
e) często nie odrabia zadań domowych,
f) sporadycznie przynosi na lekcje potrzebne pomoce,
g) niechętnie korzysta z pomocy, oferowanej mu przez nauczyciela czy kolegów,
h) jest czytelnikiem biblioteki szkolnej,
i)

nie podejmuje się realizacji zadań na rzecz klasy i Szkoły, chociaż nie
przeszkadza innym w ich wykonywaniu,

j)

nie wykazuje dbałości o ład i porządek w klasie i Szkole,

k) pozostaje obojętny na dostrzeżone przejawy niszczenia mienia szkolnego
i własności kolegów,
l)

nie wyróżnia się w żadnej dziedzinie życia Szkoły, chociaż obiecuje poprawę,

m) posiada co najwyżej 10 uwag negatywnych.
5) Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią z zachowania, jeśli nie spełnia warunków
na ocenę poprawną:
a) opuszcza, bez usprawiedliwienia, zajęcia edukacyjne lub dni nauki szkolnej w półroczu opuścił więcej niż 15 godzin bez usprawiedliwienia,
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b) celowo utrudnia nauczycielom ustalanie swojego poziomu wiedzy
i umiejętności edukacyjnych, np. unika lekcji, na których przeprowadzany jest
sprawdzian pisemny,
c) nadużywa prawa do usprawiedliwiania nieprzygotowania się do zajęć, itp.,
d) często spóźnia się na zajęcia - do 15 spóźnień,
e) sporadycznie korzysta z biblioteki szkolnej,
f) prezentuje niską kulturę osobistą,
g) bywa arogancki, a nawet wulgarny w stosunku do kolegów i dorosłych,
h) lekceważy własne zdrowie i życie oraz higienę osobistą,
i)

bywa konfliktowy,

j)

często jest uczestnikiem zdarzeń naruszających zasady bezpieczeństwa;
lekceważy niebezpieczeństwo i nie zawsze właściwie reaguje na zwróconą mu
uwagę,

k) nie dba o swój wygląd zewnętrzny - często trzeba mu przypominać
o zachowaniu higieny osobistej lub odpowiednim do okoliczności stroju,
l)

zaobserwowano, że pali papierosy
lub rozpowszechnia środki odurzające,

lub pije

alkohol,

albo

używa

m) wykorzystuje zaufanie innych do osiągania własnych korzyści,
n) kłamie,
o) nie potrafi przyznać się do własnych błędów,
p) unika naprawienia wyrządzonej szkody,
q) często nie nosi obuwia zamiennego,
r) posiada co najwyżej 15 uwag negatywnych.
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który swoim postępowaniem i zachowaniem świadomie
i celowo łamie większość wewnątrzszkolnych zasad porządkowych i prawnych:
a) opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia edukacyjne lub całe dni, a nawet
tygodnie nauki szkolnej - w okresie opuścił więcej niż 30 godzin bez
usprawiedliwienia,
b) bardzo często spóźnia się na lekcje - więcej niż 20 razy w półroczu, powodując
utrudnienia w nauce kolegów i w pracy nauczycieli,
c) celowo utrudnia, a nawet uniemożliwia nauczycielom prowadzenie zajęć,
d) posiada liczne negatywne uwagi w "Zeszycie uwag" - powyżej 15,
e) uczestniczy w zajęciach bez przygotowania: nie odrabia zadań domowych,
f) nie przynosi potrzebnych pomocy,
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g) lekceważy pomoc oferowaną mu przez nauczyciela i kolegów,
h) nie korzysta z biblioteki szkolnej,
i)

nie podejmuje się realizacji zadań na rzecz klasy i Szkoły – przeszkadza innym
w ich wykonywaniu,

j)

uczestniczy, a nawet inicjuje niszczenie mienia szkolnego i kolegów,

k) dopuścił się wykroczeń karnych, wszedł w kolizję z prawem: kradzieże,
wyłudzanie pieniędzy,
l)

nie wyróżnia się w żadnej dziedzinie życia Szkoły i nie wykazuje żadnej chęci
poprawy,

m) lekceważy własne zdrowie i życie,
n) inicjuje sytuacje naruszające zasady bezpieczeństwa,
o) nie dba o swój wygląd zewnętrzny, bardzo często ubiera się niestosownie,
p) nie dba o higienę osobistą,
q) stwierdzono, że pali papierosy, pije alkohol, używa lub rozpowszechnia środki
odurzające,
r) jest arogancki, wulgarny w stosunku do kolegów i dorosłych,
s) nie szanuje godności innych – bije młodszych kolegów lub inicjuje bójki między
kolegami,
t)

wykorzystuje zaufanie innych dla osiągnięcia własnych korzyści
wykorzystuje kolegów do załatwiania swoich spraw (zastrasza, wymusza),

–

u) kłamie, nie potrafi przyznać się do własnego błędu, odmawia naprawienia
wyrządzonej szkody.
13. Oprócz oceny śródrocznej i rocznej zachowania wychowawca jest zobowiązany do ustalania
i rejestrowania w dzienniku lekcyjnym bieżącej oceny zachowania ucznia po każdym miesiącu
nauki.
14. Podstawę do ustalania bieżącej, śródrocznej i rocznej oceny zachowania, stanowią własne
obserwacje wychowawcy oraz miesięczne wpisy i uwagi odnotowywane w dzienniku lekcyjnym
przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej klasie lub innych nauczycieli
zatrudnionych w Szkole.
15. Uwagi i opinie innych pracowników Szkoły oraz uczniów, Samorządu Uczniowskiego, dotyczące
zachowania poszczególnych uczniów przekazywane są ustnie wychowawcy klasy.
16. Wychowawca klasy jest zobowiązany do stałej współpracy z zespołem nauczycieli uczących
w Szkole, z pedagogiem szkolnym oraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi swoich
wychowanków w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych Szkoły i domu rodzinnego.
17. Tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania rozpoczyna się co najmniej na dwa tygodnie
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i uwzględnia:
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1) ocenę dobrą zachowania jako ocenę wyjściową dla każdego ucznia;
2) aktywność, postawę oraz dostrzeżone pozytywne zmiany w zachowaniu ucznia
w analizowanym okresie;
3) wychowawca po wcześniejszej konsultacji z wszystkimi nauczycielami uczącymi
poszczególnych przedmiotów w danej klasie, z zespołem klasowym oraz uwzględniając
samoocenę ucznia, informuje ucznia o proponowanej ocenie zachowania;
4) prezentowanie przez ucznia niewłaściwych, niezgodnych z regulaminem zachowań
w okresie między posiedzeniem klasyfikacyjnym a ostatnim dniem zajęć szkolnych może
prowadzić do zmiany oceny zachowania.
18. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
19. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej
oceny zachowania:
1) w ciągu najpóźniej 2 dni od poinformowania rodziców o proponowanej rocznej
klasyfikacyjnej oceny zachowania uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się w formie
pisemnej lub innej stosowanej w kształceniu na odległość do wychowawcy
o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum
o jeden stopień);
2) Wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera;
a) formy podwyższenia przewidywanej oceny zachowania,
b) termin wywiązania się ucznia z kontraktu.
3) Pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i wychowawca;
4) Tryb podwyższenia przewidywanej półrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej oceny
zachowania kończy się na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej;
5) Dokumentację związaną z powyższą
do zakończenia roku szkolnego.

procedurą

przechowuje

wychowawca

20. Najpóźniej 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca ustala
i wpisuje do dziennika lekcyjnego ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 77
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały
ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później
jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych w formie pisemnej lub innej stosowanej w ramach kształcenia na odległość, z
uzasadnieniem.
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3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu
ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia lub uczeń pisze sprawdzian i przesyła do
oceny metodą stosowaną w szkole w kształceniu na odległość oraz ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
W trakcie kształcenia na odległość Dyrektor powołując komisję bierze pod uwagę
możliwość pracy zdalnej tej komisji.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, przeprowadza się nie
później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia
się z uczniem i jego rodzicami.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Jeżeli
sprawdzian przeprowadzany jest w kształceniu na odległość - składa się tylko z części pisemnej.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć
technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w
ust. 3, określa rozporządzenie.
8. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, 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 niedostatecznej
rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
9.

Z prac komisji sporządza się protokół, w trakcie kształcenia na odległość protokół sporządza
przewodniczący komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w
ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
11. Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym
przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.
§ 78
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
3) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
4) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
6. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły nie później niż
w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 60 ust.1
i §62 ust.1.

§ 79
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu
poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji
wchodzą:

a) dyrektor lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze- jako przewodniczący
komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
3. W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, jeśli ma
możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi
przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez szkołę w kształceniu na odległość, a
komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania ww. metody,
wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel wskazany przez dyrektora za pośrednictwem
stosowanej przez szkołę metody pracy zdalnej.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Jeżeli egzamin
przeprowadza się w kształceniu na odległość – składa się tylko z części pisemnej, czas trwania
egzaminu nie może przekraczać 60 minut.
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5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu
ferii letnich.
6. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. W czasie kształcenia na odległość do
protokołu dołącza się wydruk pracy ucznia.
7. 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.
8. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.
9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 60 ust. 10.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę.
11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są
realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 80
1. 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.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen,
wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3.

Uczeń kończy szkołę podstawową 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 zachowania.

§ 81
1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy
programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym
roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii
rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może
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postanowić o promowaniu ucznia klasy Ii II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku
szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne
oceny klasyfikacyjne.
5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

§ 82
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne
i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym.
3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę
szkoły podstawowej.
4. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty:
1) Od roku szkolnego 2022/23 egzamin ósmoklasisty zawsze będzie przeprowadzany
w maju.
2) Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: język polski,
matematykę i język obcy nowożytny.
3) W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 egzaminy zostaną przeprowadzone na
podstawie wymagań egzaminacyjnych, stanowiących zawężony katalog wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
4) przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu
na ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły
ponadpodstawowej.
Ukończenie szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych:
1) czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
2) pięcioletnim technikum;
3) trzyletniej branżowej szkole I stopnia;
4) trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
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ROZDZIAŁ IX
UCZNIOWIE SZKOŁY

§83
1. Uczeń Szkoły Podstawowej w Jazowsku posiada prawa ucznia wynikające z Konwencji
o Prawach Dziecka oraz określone w niniejszym statucie prawa i obowiązki.
2. Uczeń ma w szczególności prawo do:
1) właściwie, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, zorganizowanego procesu
edukacji;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, uzależnieniami,
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;
3) ochrony i poszanowania jego godności;
4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;
6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w tym dotyczących życia Szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów na wszystkich zajęciach i imprezach
organizowanych przez szkołę;
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce;
9) otrzymania sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie dwóch tygodni od jej
napisania;
10) otrzymania informacji o planowanym pisemnym sprawdzianie wiadomości i umiejętności
na tydzień przed jego przeprowadzeniem;
11) przeprowadzenia nie więcej niż trzech sprawdzianów pisemnych w tygodniu, nie więcej
niż jeden w ciągu dnia;
12) niezadawania zadań domowych na czas ferii oraz przerw świątecznych;
13) pomocy w przypadku trudności w nauce;
14) korzystania z poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru
biblioteki;
16) wpływania na życie Szkoły przez działalność
się w organizacjach działających na terenie Szkoły;

samorządową

oraz

zrzeszania

17) występowania w obronie praw uczniowskich i ochrony przed negatywną oceną z tego
powodu.
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3. W przypadku naruszenia praw ucznia, on sam lub jego rodzice mogą złożyć skargę
do wychowawcy, pedagoga lub Dyrektora, składając ją w sekretariacie Szkoły.
1) rozpatrzenie skargi musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia;
2) od sposobu załatwienia skargi przysługuje skarżącemu odwołanie do Dyrektora Szkoły.
4. Uczeń Szkoły Podstawowej w Jazowsku ma następujące obowiązki:
1) przestrzegania ustalonych w Szkole norm, określonych w zasadach kultury współżycia w
odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
2) okazywania szacunku przy zwracaniu się do nauczycieli, innych pracowników Szkoły
oraz pozostałych uczniów;
3) podporządkowywania się zarządzeniom Dyrektora i nauczycieli oraz zaleceniom innych
pracowników Szkoły;
4) systematycznego uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach edukacyjnych oraz:
a) uzupełniania braków wynikających z absencji,
b) należytego przygotowania się do zajęć i aktywnego w nich udziału.
5) zachowania, które nie zakłóca przebiegu zajęć;
6) szanowania i ochraniania przekonań i własności innych osób;
7) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
8) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;
9) reprezentowania Szkoły i dbania o jej honor.
5. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków
odurzających oraz palenia tytoniu, a także wnoszenia ich na teren Szkoły.
6. Zabrania się uczniom wnoszenia na teren Szkoły przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu.
7. Obowiązkiem ucznia jest poszanowanie sprzętu szkolnego oraz wyposażenia klas i innych
pomieszczeń
1) za wyrządzoną, udowodnioną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia lub grupy
uczniów przebywających w miejscu i czasie jej dokonania;
2) uczeń, który zniszczył mienie szkolne, w ramach jego naprawy lub zadośćuczynienia za
wyrządzoną szkodę, może zostać zobowiązany do wykonania wyznaczonej przez
wychowawcę, nauczyciela przedmiotu lub Dyrektora Szkoły pracy na rzecz społeczności
szkolnej;
8. Obowiązkiem ucznia
międzylekcyjnych.

jest

przebywanie

ucznia

na terenie

Szkoły

podczas

przerw

9. Z obowiązku uczestnictwa ucznia w zajęciach lekcyjnych zwolnić mogą wyłącznie rodzice
poprzez informację pisemną złożoną w sekretariacie szkoły i osobisty odbiór dziecka.
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10. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do Szkoły,
nie później jednak niż7 dni od pierwszego dnia obecności w szkole.
11. Po terminie określonym w ust. 10 nieobecności uznawane są przez wychowawcze jako
nieusprawiedliwione.
12. Usprawiedliwienie powinno mieć formę zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia
rodzica o przyczynie nieobecności.
13. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jazowsku zobowiązani są do:
1) noszenia stroju codziennego, który powinien być:
a) czysty,
b) bez wulgarnych i wyzywających napisów na koszulkach i innych częściach
garderoby,
c) zakrywający brzuch,
d) nieeksponujący dekoltu,
e) zakrywający pośladki i nogi do połowy uda.
2) nienoszenia stroju, fryzury i innych oznak przynależności do jakiejś subkultury;
3) niefarbowania włosów, niemalowania paznokci, niestosowania makijażu;
4) noszenia obuwia niezagrażającego zdrowiu;
5) noszenia stroju galowego w czasie świąt i uroczystości szkolnych określonych
w kalendarzu Szkoły oraz innych dni wskazanych przez Dyrektora Szkoły;
6) na strój galowy składa się biała bluzka/koszula/sukienka oraz granatowa lub czarna
spódnica/spodnie/sukienka;
7) dopuszcza się noszenie marynarki lub swetra, w miarę możliwości dostosowanego
do reszty stroju.
8) Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
9) W budynku szkolnym uczniów
niepozostawiającej śladów.

obowiązuje

obuwie

zmienne

o podeszwach

10) W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających
zdrowiu i bezpieczeństwu.
14. Na terenie Szkoły uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych z zachowaniem następujących zasad:
1) przyniesiony przez ucznia telefon jest wyciszony i znajduje się w plecaku ucznia;
2) w przypadku konieczności skontaktowania się z rodzicami/opiekunami, uczeń informuje
o tym nauczyciela;
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3) na prośbę nauczyciela telefon może być wykorzystany jako źródło informacji w czasie
zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
4) dopuszcza się używanie
z nauczycielem;

przez

uczniów

tabletów

po

uprzednim

uzgodnieniu

5) tablety mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z procesem
dydaktycznym;
6) używanie przez uczniów innych urządzeń elektronicznych może odbywać się w sposób,
który nie zakłóca przebiegu zajęć edukacyjnych, ale zawsze za zgodą nauczyciela;
7) niedopuszczalne jest naruszanie prywatności uczniów, nauczycieli i innych pracowników
Szkoły poprzez filmowanie, fotografowanie, rejestrowanie przebiegu lekcji i przerwy bez
ich zgody;
8) zakaz nie dotyczy imprez szkolnych i przypadków posiadania indywidualnego
upoważnienia Dyrektora Szkoły;
9) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty
telefonu, lub innego sprzętu przyniesionego do szkoły przez ucznia.

§84
1. Uczeń Szkoły Podstawowej w Jazowsku może być nagrodzony za:
1) szczególne osiągnięcia w nauce,
2) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach, konkursach
sportowych, artystycznych
3) zaangażowanie w różnorodną działalność pozalekcyjną Szkoły;
4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole, gminie
2. Uczniom Szkoły Podstawowej w Jazowsku przyznawane są następujące rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy (nauczyciela) wobec całej klasy;
2) pochwała Dyrektora;
3) pochwała wychowawcy (nauczyciela) lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły;
4) list pochwalny;
5) dyplom uznania od Dyrektora;
6) nagroda rzeczowa;
7) stypendium.
3. Wychowawca lub Dyrektor Szkoły może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
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5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody, odpowiednio do wychowawcy lub Dyrektora, może
wystąpić każdy członek społeczności szkolnej.
1) wniosek, o którym mowa w ust. 5 nie ma charakteru wiążącego.
6. Zastrzeżenia do przyznanej uczniowi nagrody mogą wnieść organy szkoły w terminie 7 dni od
dnia jej ogłoszenia.
1) zastrzeżenie może być wniesione wyłącznie na piśmie i umotywowane;
2) zastrzeżenie rozpatruje Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni od jego wniesienia, udzielając
na nie pisemnej odpowiedzi;
3) w uzasadnionym przypadku nagroda może być anulowana;
4) fakt anulowania nagrody podaje się do publicznej wiadomości w sposób, w który została
ona ogłoszona.
§85
1. Za nieprzestrzeganie postanowień prawa szkolnego, a w szczególności uchybianie obowiązkom
zawartym w Statucie, w Szkole Podstawowej w Jazowsku stosuje się następujące rodzaje kar
wobec uczniów:
1) upomnieniem ustnym udzielonym przez wychowawcę;
2) wpisem do zeszytu spostrzeżeń o uczniu;
3) naganą wychowawcy w obecności uczniów klasy;
4) zawieszeniem udziału ucznia w imprezach szkolnych, w tym klasowych na okres jednego
miesiąca;
5) zawieszeniem udziału ucznia w zajęciach pozalekcyjnych na okres jednego miesiąca;
6) naganą udzieloną przez Dyrektora Szkoły, której skutkiem jest zawieszenie udziału ucznia
w imprezach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych na okres dwóch miesięcy;
7) pozbawieniem funkcji pełnionych w klasie lub Szkole;
8) przeniesieniem do innej klasy;
9) przeniesieniem do innej szkoły, (po skierowaniu wniosku do Małopolskiego Kuratora
Oświaty).
2. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
3. Kary, z wyjątkiem przeniesienia ucznia do innej szkoły, nakłada lub wnioskuje o ich udzielenie
wychowawca klasy.
4. O nałożonej na ucznia karze wychowawca informuje rodziców.
5. Od nałożonych na ucznia kar przysługuje odwołanie.
1) od kar nakładanych przez wychowawcę, odwołanie składa się na ręce Dyrektora Szkoły;
2) na kary nakładane przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
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3) przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej;
4) odwołanie od nałożonej kary może wnieść rodzic, wychowawca lub organy Samorządu
Uczniowskiego w ciągu 7 dni od ukarania;
5) dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania;
6) rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

§86
1. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego
może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.
2. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
1) notorycznie łamie on przepisy regulaminu szkolnego;
2) otrzymał kary przewidziane w Statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą
pożądanych efektów;
3) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu
innych uczniów;
4) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.
3. Z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje do Małopolskiego Kuratora
Oświaty Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jazowsku na wniosek wychowawcy klasy, do której
uczęszcza uczeń,
1) wychowawca klasy składa Dyrektorowi Szkoły wniosek o przeniesienie ucznia do innej
szkoły wraz z uzasadnieniem;
2) wniosek podlega opiniowaniu przez pedagoga szkolnego, który przedstawia Dyrektorowi
działania, podjęte wobec ucznia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) Dyrektor przedstawia wniosek do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i kieruje
do Małopolskiego Kuratora Oświaty.
4) o decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia ucznia
oraz jego rodziców.
4. Możliwe jest odstąpienie od skierowania wniosku o przeniesienie w przypadku pisemnego
poręczenia udzielonego przez jeden z organów szkoły. Poręczenie składa się na ręce Dyrektora
Szkoły.
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ROZDZIAŁ IX
PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

§ 87
1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami.
3. Skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ X
(skreślony)
ROZDZIAŁ XI
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

§88
1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę
programową wychowania przedszkolnego.
3. Szczegółową organizację oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły. W arkuszu organizacji określa
się w szczególności czas pracy oddziału przedszkolnego oraz liczbę zatrudnionych nauczycieli.
4. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, zatwierdzony przez
Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
5) ramowy rozkład dnia może być modyfikowany w zależności od potrzeb, wynikających
z realizacji podstawy programowej;
6) godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są
zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym
i indywidualnym;
7) zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych
trwają 5 godzin zegarowych dziennie;
8) szkoła organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W oddziale
przedszkolnym mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:
a) religia,
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b) logopedia,
c) język angielski,
9) Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi:
a) religia i nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 30 min.,
b) zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w 2–3 osobowych
zespołach.
5. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków.

§89
1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6 letniego do podjęcia nauki.
2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie
pierwszej”.

§90
1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego
rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:
1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzeniem warunków umożliwiających
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

dzieciom

swobodny

rozwój,

3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

zabawę

sensorycznej

4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków
i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
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8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w Szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie
wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych
do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole,
inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających
z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka
zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,;
15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie
kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;
17) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
2. Oddział przedszkolny realizuje swoje zadania poprzez podejmowanie różnorodnych działań
a w szczególności:
1) podejmowanie działań edukacyjnych związanych z realizacją podstawy programowej
wychowania przedszkolnego;
2) wprowadzanie dzieci w świat wartości;
3) rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz
sztuki plastyczne oraz inne działania;
4) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia działań wychowawczych;
5) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym;
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6) rozwijanie umiejętności społecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej
i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
i intelektualnych;
7) udzielanie dzieciom pomocy
zdiagnozowanych potrzeb;

psychologiczno-pedagogicznej

wynikającej

ze

8) realizację innych zadań wynikających z potrzeb, związanych z realizacją opisanych wyżej
celów.

§ 91
1. Szkoła może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci uczęszczających do oddziału
przedszkolnego. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od
chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w Szkole.
2. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci należy w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia
rodziny dziecka;
2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej
w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie
do jego potrzeb;
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu
wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka
w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących
zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie
zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb
dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego
wspomagania.
3. Współpraca zespołu z rodzicami to:
1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach
z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,
rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz
w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków
dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 92
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1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym
do oddziału przedszkolnego, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu
ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci.
3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści,
w szczególności pedagog, psycholog i logopeda.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz
w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym;
2) porad i konsultacji;
3) zajęć rozwijających uzdolnienia.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie
porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologicznopedagogicznej zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia
nauczycieli.

§ 93
1. W czasie zajęć organizowanych w oddziale przedszkolnym dzieci znajdują się pod opieką
nauczyciela wychowania przedszkolnego;
1) w czasie zajęć organizowanych na terenie szkoły opiekę sprawuje nauczyciel
wychowawca oddziału przedszkolnego;
2) w czasie wyjść poza teren Szkoły, w tym na plac zabaw, opieka sprawowana jest przez te
same osoby;
3) w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dzieci, do opieki w czasie wyjść poza teren
Szkoły, Dyrektor może wyznaczyć innych pracowników Szkoły;
4) opiekę nad dziećmi mogą sprawować wolontariusze, na podstawie zawartej umowy
wolontariatu;
5) w czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący te
zajęcia.
2. Do oddziału przedszkolnego dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców lub prawnych
opiekunów oraz inne osoby upoważnione na piśmie do realizacji tych czynności. Dzieci są
przyprowadzane do oddziału przedszkolnego przez rodziców (opiekunów prawnych). rodzice
(prawni opiekunowie) odpowiedzialni są za ich bezpieczeństwo w drodze do oddziału
przedszkolnego i z oddziału przedszkolnego do domu;
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1) rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi i od tego momentu odpowiedzialność
za jego bezpieczeństwo ponosi Szkoła;
2) każdy pracownik Szkoły ma obowiązek zainteresować się dzieckiem pozostawionym
przez rodziców bez opieki na terenie Szkoły, w szatni lub innym miejscu w budynku
Szkoły;
3) rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci
zdrowe i czyste;
4) dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do oddziału
przedszkolnego, dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać
w grupie z dziećmi zdrowymi;
5) nauczyciel może poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego;
6) rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka
i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy
zgłaszać wyłącznie pisemnie, dostarczając zaświadczenie lekarskie;
7) po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną (ale nie chorobą zakaźną
wieku dziecięcego) rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego zakończenie leczenia;
8) dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez
rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych.
Upoważnienie pozostaje w dokumentacji Szkoły;
9) rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
10) odbieranie dziecka musi odbywać się za wiedzą nauczyciela opiekującego się grupą;
11) jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść
z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką
nauczyciela, a Dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie
skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania;
12) wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu
przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania
tej osoby;
13) w przypadku telefonicznej prośby rodzica, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon
sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. zaistniałą sytuację należy
odnotować w dzienniku;
14) nauczyciel oddziału przedszkolnego może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy
stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie
agresywne - w takim przypadku personel oddziału przedszkolnego ma obowiązek
zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy;
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15) w przypadku opisanym w pkt 15 nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim
rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców - o zaistniałym fakcie informuje
się Dyrektora;
16) życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe;
17) nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów
zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów
dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka;
18) dzieci powinny być odbierane z oddziału przedszkolnego najpóźniej do godziny 12.30;
19) w przypadku braku możliwości odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego(w godzinach
pracy oddziału przedszkolnego – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani
są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru
dziecka;
20) jeżeli dziecko nie zostanie odebrane o ustalonej porze, nauczyciel ma obowiązek
skontaktować się telefonicznie z rodzicami dziecka (prawnymi opiekunami);
21) gdy próby skontaktowania się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) nie odnoszą
skutku i nie udaje się ustalić miejsca pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel
pozostaje z dzieckiem w oddziale przedszkolnym przez jedną godzinę, a po upływie tego
czasu odprowadza dziecko do świetlicy szkolnej;
22) dzieci, którym gmina zapewnia bezpłatny dowóz do oddziału przedszkolnego mają
zapewnioną opiekę w czasie przejazdu;
23) rodzice (opiekunowie prawni) dzieci dojeżdżających są zobowiązani do punktualnego
przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie;
24) Dyrektor Szkoły upoważnia nauczyciela z grupy, w której są dzieci dojeżdżające
do przyprowadzania dzieci z autobusu szkolnego do oddziału przedszkolnego;
25) do autobusu szkolnego dzieci odprowadza wychowawca świetlicy lub inny wyznaczony
nauczyciel przez Dyrektora Szkoły;
26) w czasie przejścia do i z oddziału przedszkolnego za bezpieczeństwo dziecka odpowiada
upoważniony nauczyciel;
27) upoważniony nauczyciel oddziału przedszkolnego oczekuje rano o wyznaczonej godzinie
w wyznaczonym miejscu w pobliżu Szkoły na przyjazd autobusu z dziećmi;
28) dzieci zostają odebrane z autobusu przez upoważnionego nauczyciela od osoby
sprawującej opiekę nad dziećmi podczas przyjazdu autobusu;
29) o godzinie 7.30 opiekę nad dziećmi przejmują nauczyciele z poszczególnych oddziałów;
30) po zajęciach przedszkolnych upoważniony wychowawca świetlicy odpowiada za
bezpieczeństwo dziecka od momentu odebrania z grupy do momentu oddania dziecka
osobie opiekującej się dzieckiem w autobusie;
31) upoważniony wychowawca świetlicy, po ubraniu się dziecka w szatni, oczekuje
w wyznaczonym czasie i miejscu w pobliżu szkoły na przyjazd autobusu;
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32) osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem dojeżdżającym nie może zostawić go bez opieki
podczas przejazdu autobusem w drodze do i ze Szkoły.
3. Szkoła współdziała z rodzicami dzieci uczęszczających
we wszystkich aspektach funkcjonowania oddziału poprzez:

do oddziału

przedszkolnego

1) umożliwianie rodzicom dzieci systematycznego wypowiadania się we wszystkich
kwestiach dotyczących ich dzieci i organizacji pracy oddziału przedszkolnego;
2) przekazywanie informacji o treściach realizowanej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego i osiągnięciach dzieci w tym zakresie;
3) udzielanie rzetelnej informacji na temat
i ewentualnych przyczyn trudności;

dziecka, jego zachowania,

postępów

4) tworzenie przestrzeni do wspólnych ustaleń dotyczących wychowania, opieki organizacji
pracy oddziału przedszkolnego;
5) organizowanie spotkań informacyjnych oraz indywidualnych porad w sprawach
wychowania, zagrożeń cywilizacyjnych, sposobów uczenia się oraz dalszego kształcenia
swych dzieci w zależności od zdiagnozowanych potrzeb;
6) organizowanie cyklicznych spotkań z rodzicami w celu umożliwienia prezentacji
osiągnięć dzieci oraz w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy związane z edukacją
i wychowaniem dzieci;
7) umożliwienie bieżących kontaktów telefonicznych z wychowawcą oddziału;
8) umożliwienie rodzicom partycypacji w pracy oddziału;
9) umożliwienie rodzicom uczniów wspierania Szkoły poprzez świadczenie usług, bądź
wsparcie finansowe.
4. Organy Szkoły Podstawowej w Jazowsku są organami oddziału przedszkolnego.
5. W oddziale przedszkolnym nie wyłania się przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
6. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego uczestniczą w uroczystościach Szkoły.
7. Szczegółowe warunki współdziałania organów oraz sposób rozwiązywania sporów pomiędzy
nimi opisane zostały w § 13 niniejszego statutu.
8. Szkoła nie pobiera odpłatności za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym.
9. Zadaniem nauczyciela oddziału przedszkolnego jest:
1)

zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym mu wychowankom;

2)

prowadzenie działalności diagnostycznej, dotyczącej rozwoju wychowanka i służącej
jego poznaniu;

3)

planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o wybrany
program;

4)

tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
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5)

zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

6)

współpraca z psychologiem, pedagogiem i logopedą w rozwiązywaniu problemów
w pracy dydaktyczno-wychowawczej;

7)

współpraca z pielęgniarką szkolną, w celu zapewnienia uczniom odpowiedniej opieki
zdrowotnej, w tym kształtowanie właściwych nawyków związanych z odżywianiem,
higieną osobistą i zdrowym stylem życia;

8)

współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania
dzieci, z uwzględnieniem ich prawa do znajomości zadań wynikających z programu
wychowania przedszkolnego, zgodnie z zapisami §6 p.6 niniejszego Statutu;

9)

prowadzenie obserwacji pedagogicznych, których celem jest poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych oraz dokumentowanie tych obserwacji.

10. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego korzystają z następujących praw:
1) warunków zapewniających im bezpieczeństwo i właściwą opiekę;
2) prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) akceptacji ich osoby;
5) ochrony i poszanowania ich godności osobistej;
6) życzliwego i podmiotowego traktowania;
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
9) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
10) przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można
się zwrócić.

§ 94
1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy
oddziału przedszkolnego w n/w przypadkach:
1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka
obejmującej co najmniej 30 dni;
2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu
i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego
w szkole trybu postępowania.
2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające
zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:
88

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie
zajęć indywidualnych i grupowych;
2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna;
3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach;
4) rozmowy z Dyrektorem.
3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje
Dyrektor, stosując poniższą procedurę:
1)

wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów Statutu
za potwierdzeniem odbioru;

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje Dyrektora, pedagoga szkolnego
z rodzicami;
3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np.
GOPS w Łącku, PPP w Starym Sączu);
4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów Statutu
i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;
5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków.
4. Skreślenie dziecka
administracyjnej.

z listy

przyjętych

wychowanków

następuje

w drodze

decyzji

5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej
otrzymania do Wójta Gminy Łącku.
6. Zapisy par. 79 nie dotyczą dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego.

§ 95
1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Łącko.
2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Łącko mogą być przyjęci do oddziału
przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli oddział przedszkolny
nadal dysponuje wolnymi miejscami.
3. Skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów określają odrębne przepisy.
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ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§96
1. Szkoła Podstawowa w Jazowsku stosuje ceremoniał szkolny związany z organizowaniem
uroczystości szkolnych.
2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:
1) obchody świąt narodowych (11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości oraz 3 maja
– rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja);
2) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
3) pasowanie na ucznia - ślubowanie uczniów klas pierwszych;
4) inne uroczystości szkolne określone w kalendarzu.
3. W trakcie uroczystości wymienionych w ust. 2 wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.
4. Symbolem stosowanym przez Szkołę Podstawową w Jazowsku jest hymn Szkoły:
1) treść hymnu umieszczona jest w widocznym miejscu;
2) znajomość hymnu jest obowiązkiem każdego ucznia;
3) hymn Szkoły odśpiewuje się w czasie wszystkich uroczystości szkolnych;
4) z wyjątkiem wymienionych w ust.2, podczas których wykonywany jest hymn państwowy;
5) w czasie odśpiewywania hymnu państwowego i Szkoły przyjmuje się postawę zasadniczą.
§97
1. Szkoła Podstawowa w Jazowsku używa dwóch pieczęci urzędowych: okrągłej z godłem państwa
i nazwą Szkoły w otoku oraz podłużnej z pełną nazwą Szkoły i adresem.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi
przepisami.
3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz
sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
4. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.

§ 98
1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala jego zmiany
lub uchwala Statut.
2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor oraz każdy kolegialny organ Szkoły, a także
organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
90

3. Dyrektor Szkoły niezwłocznie po nowelizacji Statutu, opracowuje tekst jednolity Statutu.
4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za jego
upublicznienie społeczności szkolnej.
5. Niniejszy Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w sekretariacie Szkoły oraz
w bibliotece szkolnej.

§ 99
1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 15 września 2022 r.
2. Jednolity tekst Statutu opublikowano na podstawie Uchwały nr 5/2022/2023 Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej w Jazowsku z dnia 15.09.2022 r.

91

