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Rozdział 1.
Informacje o szkole
§ 1.
1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku, zwana dalej
„szkołą”, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży.
2. Siedzibą szkoły jest budynek w Świdniku przy ul. Jarzębinowej 6.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

§ 2.
Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Miejska Świdnik.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Lubelski Kurator Oświaty.
Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio
z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik, a uzyskane wpływy odprowadza na
rachunek bankowy Gminy Miejskiej Świdnik.
Szkoła na podstawie odrębnych przepisów prowadzi rachunek dochodów
własnych.
Obsługa administracyjno-finansowa prowadzona jest na terenie szkoły.
Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści:
Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku.
Szkoła używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści: Szkoła Podstawowa nr 5 im.
Janusza Kusocińskiego, 21-040 Świdnik, ul. Jarzębinowa 6, tel. 81 751 33 71,
81 468 89 65, NIP 712-32-54-730, REGON 001272580 oraz pieczęci
nagłówkowej o treści: Gmina Miejska Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27,
21-040 Świdnik, NIP 712-29-04-551, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza
Kusocińskiego, ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik.
Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej oraz
elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 3.

1. Cykl kształcenia w szkole wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach
edukacyjnych:
1) I etap edukacyjny, obejmujący oddziały klas I-III – edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny, obejmujący oddziały klas IV-VIII.
2. Nauka w szkole jest bezpłatna.
3. W strukturze szkoły funkcjonują oddziały integracyjne, dwujęzyczne i sportowe.
4. Szkoła organizuje oddziały wychowania przedszkolnego, do których
zastosowanie ma Rozdział 9. statutu.
5. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,
do których zastosowanie mają przepisy § 8 ust. 2 pkt. 3.
6. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.
5
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7. Dla uczniów zamieszkałych w obwodzie ustalonym uchwałą Rady Miasta
Świdnik szkoła pełni funkcję szkoły obwodowej.
8. W szkole działają: biblioteka, świetlica, stołówka, sklepik, gabinet profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinet stomatologiczny.

Rozdział 2.
Cele i zadania szkoły
§ 4.
1. Całokształt działania szkoły opiera się na dążeniu do wprowadzenia uczniów
w świat wiedzy i dbanie o ich harmonijny rozwój. W wyniku tych działań:
1) uczniowie przyswajają podstawowy zasób wiadomości, pozwalających im
zrozumieć otaczający świat;
2) uczniowie zdobywają umiejętności, pozwalające im wykorzystywać posiadane
wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) szkoła kształtuje postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie uczniów we współczesnym świecie.
2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej zgodnie ze swym charakterem opisanym
w statucie.
3. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar
wychowawczy i obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia
dydaktycznego;
2) program wychowawczo–profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
4. Szkoła, dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania, stosuje
innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne.
5. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych
za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego
obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.
§ 5.
1. Zadaniem szkoły jest w szczególności:
1) pełna realizacja programów nauczania, z dostosowaniem treści, metod i
organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;
2) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, promującego
zdrowy styl życia i skutecznie zapobiegającego współczesnym zagrożeniom;
3) organizowanie na życzenie rodziców nauki religii i etyki oraz zajęć z zakresu
6
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wychowania do życia w rodzinie;
4) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających
z zagranicy;
5) organizowanie
nauki
w
oddziałach
dwujęzycznych,
sportowych
i ntegracyjnych;
6) udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej;
7) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością,
zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie;
8) umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
9) organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki uczniom
o szczególnych uzdolnieniach;
10) udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej;
11) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze
względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły dla uczniów
oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole;
12) zapewnienie uczniom możliwości korzystania z:
a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym pracowni
przedmiotowych,
b) biblioteki i czytelni multimedialnej,
c) urządzeń sportowych, rekreacyjnych i placu zabaw,
d) pracowni komputerowych z dostępem do Internetu,
e) miasteczka ruchu drogowego.
13) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji
zajęć szkolnych;
14) organizowanie żywienia uczniów z uwzględnieniem zasad zdrowego
odżywiania się;
15) zapewnienie uczniom warunków do kulturalnego spożywania posiłków.
2. Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły
we współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania.
3. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia
do jak najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów uwzględniane jest
wdoskonaleniu zawodowym pracowników szkoły.
§ 6.
1. Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców
w dążeniu do:
1) rozwijania u uczniów zintegrowanej i dojrzałej osobowości z uwzględnieniem
ich indywidualnych potrzeb;
2) ochrony uczniów przed zagrożeniami, jakie niesie otaczający świat w okresie,
7
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

w którym rozwija się ich samodzielność.
Celami działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły są:
1) wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości
w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym,
moralnym i duchowym;
2) rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz
o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania.
Do zadań szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym należą:
1) pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych, zawartych
w podstawie programowej szkoły podstawowej, przez wszystkich nauczycieli
i pracowników szkoły;
2) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy
o obecnych zagrożeniach, jakie mogą zaburzyć proces wychowawczy
uczniów;
3) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony zdrowia;
4) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska
rówieśniczego.
Zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki, w porozumieniu z radą
rodziców, opracowuje na każdy rok szkolny, diagnozę potrzeb i problemów
społeczności szkolnej.
Zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki, z uwzględnieniem
diagnozy, o której mowa w ust. 4., opracowuje na każdy rok szkolny aktualizację
programu wychowawczo-profilaktycznego, obejmującą treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Zasady przyjmowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz
jego aktualizacji na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.
Szkoła organizuje systemowe doskonalenie umiejętności wychowawczych
rodziców i nauczycieli.

§ 7.
1. W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków
do aktywnego oraz pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym,
szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole polega na
rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości
psychofizycznych
i
czynników
środowiskowych
wpływających
na
funkcjonowanie w szkole.
3. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści, w toku bieżącej pracy, rozpoznają
indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów oraz inicjują działania diagnozujące i
8
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4.

5.

6.
7.

8.

wspierające.
Dyrektor szkoły, z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie szkoły, w uzgodnieniu
z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy
z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną,
placówkami
doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami
pozarządowymi.
Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w szkołach określają odrębne przepisy.
Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów oraz nauczycielom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczych.
Pedagog szkolny opracowuje plan działań wspierających nauczycieli
i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz
rozwijania ich umiejętności.

§ 8.
1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością,
niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym.
2. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:
1) realizację
indywidualnego
programu
edukacyjno-terapeutycznego,
uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych
potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tych uczniów;
3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia
rewalidacyjne lub zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych, indywidualnych
możliwości ucznia.
3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia objętego
kształceniem specjalnym dotyczy:
1) form prezentowania wiedzy i umiejętności;
2) zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności;
3) zadawania prac domowych.
4. Kryteria oceniania zachowania uczniów objętych kształceniem specjalnym
uwzględniają indywidualne możliwości tych uczniów.
5. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dla uczniów
z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem
9
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niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy.
§ 9.
1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy
pobierali naukę w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach
oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach
określonych w odrębnych przepisach.
2. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi
ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności
adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 10.
Szkoła organizuje zajęcia z religii i etyki.
Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone
przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia.
Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki raz wyrażone nie musi być
ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym
czasie.
Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć
religii oraz etyki.
Zasady organizacji zajęć z religii i etyki w szkole określają odrębne przepisy.
§ 11.
Dla uczniów klas IV-VIII szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia
w rodzinie.
Udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.
Uczeń nie uczestniczy w zajęciach, jeżeli rodzic zgłosi pisemnie dyrektorowi
rezygnację z tych zajęć.
Za bezpieczeństwo uczniów nie uczęszczających na zajęcia wychowania
do życia w rodzinie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne
przepisy.

§ 12.
1. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień
poprzez:
1) stymulowanie aktywności i kreatywności;
2) budowanie wiary we własne możliwości;
3) promowanie osiągnięć uczniów.
2. Uczniowie mają możliwość:
10
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1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) uzyskania od nauczycieli pomocy w przygotowaniu się do konkursów i
olimpiad;
3) udziału w projektach edukacyjnych;
4) indywidualnej pracy na lekcji oraz indywidualnych zadań domowych;
5) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki
na podstawie odrębnych przepisów.
3. W szkole przeprowadza się diagnozę potrzeb uczniów w zakresie organizacji
zajęć pozalekcyjnych.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

§ 13.
Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym
w szczególności:
1) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy;
2) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności
i czystości;
3) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej;
4) 10-minutowe przerwy pomiędzy lekcjami;
5) jedną 20-minutową i dwie 15-minutowe przerwy obiadowe oraz możliwość
zjedzenia obiadu w stołówce szkolnej;
6) dostęp do środków czystości.
Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie od chwili wejścia
do szkoły do momentu jej opuszczenia.
Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole,
a akże o tym, jaka jest organizacja zajęć szkolnych.
O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy
pracownicy szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków na poszczególnych
stanowiskach pracy oraz indywidualnym zakresem zadań odpowiedzialności
i uprawnień.
Dyrektor we współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców, w drodze
zarządzenia, określa warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie
pobytu w szkole z uwzględnieniem:
1) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych
z uwzględnieniem opieki nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych
w tygodniowym rozkładzie zajęć;
2) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach
szkolnych oraz przed zajęciami szkolnymi;
3) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych.
Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych,
imprez turystycznych określają odrębne przepisy.
Szkoła zapewnia zorganizowaną opiekę w czasie poza zajęciami dydaktyczno11
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wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego, w formie
świetlicy szkolnej, na warunkach określonych w Rozdziale 4. oraz w formie zajęć
opiekuńczo- wychowawczych.
8. Dyrektor w uzgodnieniu z radą rodziców w drodze zarządzenia, określa zasady
organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie poza zajęciami
dydaktyczno- wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego,
w tym przerw świątecznych.
9. Elementem wspomagającym działania szkoły w zapewnieniu uczniom
i pracownikom szkoły bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego.
10. Zasady organizacji monitoringu wizyjnego, w tym zasady udostępniania jego
nagrań, określają odrębne przepisy.
11. Zespół nauczycieli ds. bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły monitoruje stan
bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły, w tym przestrzegania zasad ochrony
i promocji zdrowia w środowisku szkolnym, a także integruje działania
wszystkich podmiotów szkolnych i środowiska lokalnego w tym zakresie.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§ 14.
W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
Wymagania stawiane szkolnym gabinetom profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej, w tym standard wyposażenia oraz warunki realizacji świadczeń
gwarantowanych pielęgniarki szkolnej, określają odrębne przepisy.
Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela
pielęgniarka, a pod jej nieobecność - pracownicy szkoły.
Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
O każdym przypadku wymagającym interwencji lekarskiej pielęgniarka (a pod jej
nieobecność - pracownicy szkoły) niezwłocznie informuje rodziców.
Dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, w drodze zarządzenia, określa
procedurę postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia uczniom
interwencji przedlekarskiej i lekarskiej w szkole, a także procedurę
postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Rozdział 3.
Organy szkoły
§ 15.
1. Organami szkoły są:
1) dyrektor;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski.
12
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

§ 16.
Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją
na zewnątrz.
Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone
w odrębnych przepisach dla:
1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu
administracyjnego, którym zarządza;
2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki
finansowej, w tym organizowanie zamówień publicznych;
3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji
administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań
administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
4) dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską
Świdnik;
5) przewodniczącego rady pedagogicznej.
Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji
przypisanych jej zadań.
Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły
przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie.
Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy
dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.
Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego zastrzeżone dla dyrektora
wykonuje wicedyrektor do spraw nadzoru pedagogicznego.

§ 17.
1. Podczas nieobecności w pracy dyrektora jego uprawnienia i obowiązki przejmuje
wicedyrektor wskazany jako pierwszy, a w przypadku jego nieobecności - kolejny
wicedyrektor.
2. Zastępujący wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie dyrektora,
używając własnej pieczątki o treści wz. dyrektora.
§ 18.
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji
statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
3. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku”, który określa:
1) organizację zebrań i zespołów nauczycielskich;
2) sposób powiadamiania członków rady o terminie i porządku zebrania;
3) sposób dokumentowania działań rady;
4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.
13
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4. Rada pedagogiczna realizuje kompetencje rady szkoły określone w ustawie.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

§ 19.
Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców
w danym roku szkolnym.
Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe
rodziców.
W Zarządzie Rady Rodziców winni być reprezentowani przedstawiciele
wszystkich etapów kształcenia tj.: oddziałów przedszkolnych, klas I-III, klas IVVIII . Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy
sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku”.
Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we
wszystkich działaniach szkoły.
Rada rodziców jest organem szkoły powołanym na podstawie art. 83 ustawy,
działającym według przyjętego przez siebie regulaminu, posiadającym
uprawnienia i kompetencje określone w art. 84 ustawy i innych przepisach.
Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb
i problemów występujących w społeczności szkolnej, uchwala program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora o jego
aktualizację.
Szkoła zapewnia radzie rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania
jej działania, dostęp do komunikatorów z rodzicami oraz miejsce na stronie
internetowej szkoły.
Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w szkole.
§ 20.
Samorząd uczniowski jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół
uczniów.
Reprezentantami ogółu uczniów są wybierane na dany rok szkolny:
1) co najmniej dwuosobowe samorządy klasowe wyłaniane na godzinach
wychowawczych w pierwszej połowie września;
2) co najmniej pięcioosobowy zarząd samorządu uczniowskiego.
Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa
„Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza
Kusocińskiego w Świdniku”.
Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz
tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje
działania służące wsparciu uczniów w rozwiązywaniu ich problemów.
Szczegółowe prawa samorządu uczniowskiego określa ustawa.
Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela - opiekuna samorządu.
14
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7. Dyrektor drogą zarządzenia określa termin i tryb opiniowania wyboru opiekuna
samorządu oraz zakres jego obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

1.
2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 21.
Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
Działalność organów szkoły jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią
inaczej.
Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku
i zaufaniu.
Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji
pomiędzy organami szkoły z uwzględnieniem sposobu wewnątrzszkolnego
publikowania uchwał organów kolegialnych szkoły, o ile treść ich jest jawna.
Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli
organów kolegialnych szkoły.
§ 22.
W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych
organów jest dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie negocjacji, w których
udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia
protokołu ze spotkania negocjacyjnego.
Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną
ze stron konfliktu.
W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem sporu jest osoba
wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez
strony konfliktu.
W przypadku nierozstrzygnięcia sporu dyrektor zawiadamia organ prowadzący
szkołę.

Rozdział 4.
Organizacja pracy szkoły
§ 23.
1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć
dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i
letnich określają odrębne przepisy.
2. Dyrektor w terminie do 30 września podaje do wiadomości kalendarz organizacji
roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni
wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dyrektor szkoły,
15
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po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe
dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym, prowadzone pięć dni w tygodniu od
poniedziałku do piątku.
5. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 7.10.
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
7. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach
oddziałowych i międzyoddziałowych oraz indywidualnie.
8. W uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać
się w formie wycieczek przedmiotowych, wyjść do kina, teatru, itp.
Do organizacji wycieczek szkolnych zastosowanie mają odrębne przepisy.
9. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
10. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
11. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Oprogramowanie oraz usługi
z nim związane dostarczane są przez podmiot zewnętrzny.
12. Podstawą działania dziennika jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem
zewnętrznym a dyrektorem na dostarczenie usługi oraz określa warunki
ochrony danych osobowych.
13. Dyrektor zarządzeniem określa szczegółowe zasady funkcjonowania dziennika
elektronicznego.
§ 24.
1. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację pracy szkoły
z uwzględnieniem danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz
decyzji organu prowadzącego podjętych w innym trybie.
2. Organizacja pracy szkoły na dany rok szkolny zawiera w szczególności:
1) przydział uczniów do danych oddziałów i grup, dla których zaplanowano
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze;
2) przydział
zajęć
dydaktyczno-wychowawczych,
rewalidacyjnych
i specjalistycznych realizowanych indywidualnie;
3) przydział wychowawców do oddziałów;
4) przydział nauczycieli odpowiedzialnych
za realizację zajęćedukacyjnowychowawczych, rewalidacyjnych i specjalistycznych;
5) organizację pracy asystentów i pomocy nauczycieli;
6) czas pracy biblioteki i świetlicy szkolnej;
7) organizację pracy pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy;
8) organizację wydawania obiadów;
9) organizację pracy pracowników obsługi i administracji.
3. Podstawą organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych
16
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dla poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów.
4. W klasach I-III zajęcia realizowane są w formie zajęć zintegrowanych w sali
szkolnej z przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę w różnorodnych
grupach, przy stołach, a także w odpowiednio przygotowanych kącikach
zainteresowań.
5. W klasach I-III uczniowie korzystają z odpoczynku pod nadzorem nauczycieli
dyżurujących lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
6. W klasach IV-VIII pomiędzy zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi uczniowie
korzystają z przerw pod opieką nauczycieli dyżurujących.
§ 25.
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań
podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego
wyboru szkoły ponadpodstawowej.
2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie
uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły
ponadpodstawowej i kierunku kształcenia.
3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest poprzez:
1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa
zawodowego dla uczniów klas VII i VIII;
2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:
a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu
przyszłych zadań zawodowych;
b) instytucji
i
organizacji
wspierających
funkcjonowanie
osób
z niepełnosprawnością w życiu zawodowym;
c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami
emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;
d) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym
i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach
w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach
dofinansowania kształcenia.
4. Plan działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, na dany rok szkolny,
opracowuje zespół nauczycieli do spraw doradztwa zawodowego lub nauczyciel
realizujący zajęcia obowiązkowe z zakresu doradztwa zawodowego.
§ 26.
1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu
zapoznawania uczniów z ideą wolontariatu, jaką jest dobrowolna i
bezinteresowna pomoc innym.
2. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie
u uczniów postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych.
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3. Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez organizację
koleżeńskiej pomocy uczniowskiej na terenie szkoły oraz przedszkoli lub
poprzez koordynowanie udziału uczniów w działaniach organizacji
pozarządowych i instytucji.
4. Nawiązanie współpracy szkoły z organizacją pozarządową lub instytucją,
w której uczniowie będą wolontariuszami, odbywa się za zgodą rady rodziców.
5. Działania uczniów z zakresu wolontariatu organizuje wychowawca oddziału
w uzgodnieniu z rodzicami.
6. Dla uczniów klas IV-VIII szkoła dodatkowo organizuje zajęcia pozalekcyjne
umożliwiające aktywność społeczną w formie wolontariatu.
7. Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez
szkołę wymaga zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczycieli.
8. Rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem uczniowskim określa
w drodze uchwały sposób dokumentowania aktywności społecznej uczniów
w formie wolontariatu oraz kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie
potwierdzającego tę aktywność.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 27.
Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, w której uczniowie
uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy i nauczycieli oraz
indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy oraz
rozwijaniem własnych zainteresowań. Służy realizacji programów nauczania i
wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej młodzieży oraz kształceniu i
doskonaleniu nauczycieli.
Czas pracy biblioteki ustala dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok
szkolny.
Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz
rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.
Z biblioteki mogą korzystać dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz ich
rodzice.
Do zbiorów bibliotecznych należą:
1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;
3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej;
4) wydawnictwa informacyjne i albumowe;
5) czasopisma dla dzieci i młodzieży;
6) czasopisma pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli
7) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli;
8) zbiory multimedialne;
9) materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby szkoły oraz materiały
odpowiednie dla narodowości uczniów.
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6. Biblioteka szkolna współpracuje z:
1) uczniami w zakresie:
a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych
uczniów,
b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,
c) rozbudzania u uczniów odpowiedzialności za wypożyczane książki,
podręczniki i inne dokumenty biblioteczne,
d) organizowania pomocy w pozyskiwaniu informacji potrzebnych do zajęć;
2) nauczycielami w zakresie:
a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz
zbiorów
multimedialnych,
c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów
oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki,
d) gromadzenie zbiorów z uwzględnieniem specyfiki nauczanych w szkole
przedmiotów.
3) rodzicami w zakresie:
a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i
materiały ćwiczeniowe,
b) przekazywania informacji o stanie wypożyczanych przez ucznia książek,
podręczników i innych dokumentów bibliotecznych. Rodzic lub opiekun
prawny zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną przez ucznia
książkę. O ile odkupienie tej samej pozycji nie jest możliwe, powinien
dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza. Rzeczywistą
wartość książki określa biblioteka na podstawie aktualnych cen książek
w księgarniach.
c) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz
sposobów przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci oraz
młodzieży.
7. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi
bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania
lekcji bibliotecznych oraz wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów
multimedialnych.
8. Prawa i obowiązki czytelników biblioteki określa regulamin biblioteki
zatwierdzony przez dyrektora.
9. W ramach biblioteki funkcjonuje czytelnia z wielostanowiskowym dostępem do
Internetu i multimedialnych programów edukacyjnych.
10. Biblioteka nie rzadziej niż co cztery lata przeprowadza inwentaryzację
księgozbioru z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach.
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§ 28.
1. W szkole działa świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”.
2. Celem działania świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi
w organizacji roku szkolnego.
3. Do zadań świetlicy należy:
1) organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych;
2) organizowanie udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich
zainteresowania i uzdolnienia;
3) organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój
uczniów;
4) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego
uczniów.
4. Świetlica działa we wszystkie dni roku szkolnego oprócz ferii letnich i zimowych
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.
5. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy
pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu
na:
1) czas pracy rodziców;
2) organizację dojazdu do szkoły dla uczniów niepełnosprawnych;
3) inne okoliczności wymagające opieki.
6. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na pisemny wniosek rodziców.
7. Dyrektor w drodze zarządzenia określa wzór wniosku o przyjęcie dziecka
do świetlicy, który w szczególności zawiera:
1) określenie czasu niezbędnej opieki nad dzieckiem;
2) wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;
3) podanie danych niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki nad
dzieckiem.
8. Na polecenie dyrektora świetlica organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów ze
względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
9. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy oraz w miejscach
wyznaczonych przez dyrektora, w tym w salach lekcyjnych, czytelni i sali
gimnastycznej, na boiskach szkolnych i szkolnym placu zabaw.
10. Świetlica umożliwia uczniom pozostającym pod jej opieką odrabiane zadań
domowych pod opieką wychowawcy świetlicy.
11. Świetlica umożliwia uczniom pozostającym pod jej opieką odpoczynek i relaks,
w tym na świeżym powietrzu.
12. W czasie pozostawania pod opieką świetlicy, uczeń w uzgodnieniu z rodzicami
ma prawo korzystać z zajęć pozalekcyjnych, zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej oraz innych zajęć organizowanych na terenie
szkoły.
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13. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez osoby do tego upoważnione.
14. Dyrektor w uzgodnieniu z radą rodziców określa w drodze zarządzenia
szczegółowe zasady organizacji świetlicy szkolnej z uwzględnieniem praw
i obowiązków uczniów będących pod opieką świetlicy oraz praw i obowiązków
rodziców, których dzieci korzystają z opieki świetlicowej na ich wniosek.
§ 29.
1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, zwana dalej „stołówką”.
2. Stołówka jest prowadzona przez podmiot zewnętrzny.
3. Zasady funkcjonowania stołówki i współpracy z podmiotem zewnętrznym
określone są w umowie dzierżawy.
§ 30.
1. Na terenie szkoły funkcjonuje sklepik szkolny.
2. Dyrektor w uzgodnieniu z radą rodziców, w drodze zarządzenia, ustala
szczegółową listę produktów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży na
terenie szkoły.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

§ 31.
Na terenie szkoły organizowane są oddziały integracyjne.
Oddział integracyjny jest zorganizowany z uczniów, którzy uczą się wszystkich
przedmiotów obowiązkowych, określonych ramowym planem nauczania
w systemie klasowo-lekcyjnym oraz uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących indywidualne programy
edukacyjno- terapeutyczne.
Celem oddziałów integracyjnych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju
dzieci o różnym poziomie sprawności psychofizycznej, w tym dążenie do
maksymalnego rozwoju dzieci zdrowych i dzieci objętych kształceniem
specjalnym we wszystkich sferach: poznawczej, społecznej, moralnej
i emocjonalnej.
Zadaniem oddziałów integracyjnych jest tworzenie warunków umożliwiających
uczniom objętym kształceniem specjalnym jak najlepszych warunków realizacji
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w integracji ze
środowiskiem lokalnym.
Przyjmowanie uczniów do nowo tworzonego oddziału integracyjnego odbywa
się na podstawie opinii komisji powołanej przez dyrektora szkoły, składającej się
z nauczycieli.
Komisja, dokonując wyboru uczniów do oddziału integracyjnego, kieruje się
możliwościami zapewnienia wszystkim uczniom jak najlepszych warunków
nauki, wychowania i opieki.
Komisja, o której mowa w ust. 5, ma prawo organizować spotkania grupowe i
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indywidualne z kandydatami do nowo tworzonego oddziału.
8. Szczegółową organizację pracy oddziału integracyjnego, w tym organizację
kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym, określają odrębne przepisy.
§ 32.
1. Na terenie szkoły organizowane są oddziały dwujęzyczne.
2. W szkole od klas VII tworzy się oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie jest
prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym
drugim językiem nauczania, przy czym wybrane przedmioty są prowadzone
w języku angielskim lub języku hiszpańskim lub w innym języku nowożytnym
jako drugim języku nauczania.
3. Rekrutacja, organizacja i prowadzenie oddziałów dwujęzycznych odbywa się na
warunkach określonych odrębnymi przepisami.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 33.
Na terenie szkoły organizowane są oddziały sportowe.
Rekrutacja, organizacja i prowadzenie oddziałów sportowych odbywa się na
warunkach określonych odrębnymi przepisami.
Szkoła posiada obiekty i urządzenia sportowe takie jak: sale gimnastyczne,
boiska, infrastrukturę lekkoatletyczną, pływalnię, urządzenia sportowo –
rekreacyjne i korty tenisowe
Szkoła może prowadzić szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach
sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis ziemny,
lekkoatletyka, pływanie.
Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych
warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć
dydaktycznych, w szczególności przez:
1) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć
dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;
2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na
zajęciach edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania;
3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe
i uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych
realizowania indywidualnego programu lub toku nauki;
4) organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego,
z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy
zachowaniu liczby dni wolnych od zajęć określonej odrębnymi przepisami.
§ 34.

1. Organizacja oddziałów sportowych:
1) w oddziałach sportowych prowadzone są zajęcia sportowe obejmujące
22

Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku

szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech
kolejnych klasach szkoły podstawowej dla co najmniej 20 uczniów w oddziale
w pierwszym roku szkolenia;
2) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką sportu
lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów mogą być tworzone grupy
ćwiczeniowe;
3) minimalna liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w oddziale sportowym
wynosi 10;
4) w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba
uczniów w grupie ćwiczeniowej może być mniejsza;
5) uczniowie oddziału sportowego realizują programy szkolenia sportowego
równolegle z programem kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
6) szkoła, realizując program szkoleniowy, może współpracować z podmiotami
zewnętrznymi, np.: polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi,
stowarzyszeniami działającymi w zakresie kultury fizycznej czy uczelniami
prowadzącymi studia wyższe na kierunkach związanych z dziedziną nauk
o kulturze fizycznej, na podstawie umowy zawartej między organem
prowadzącym szkołę a danym podmiotem;
7) w oddziałach sportowych realizowany jest ukierunkowany etap szkolenia
sportowego, mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień
kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie;
8) szkolenie sportowe prowadzone jest w ramach zajęć sportowych według
programów szkolenia sportowego na podstawie programów szkolenia
zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizyczne;
9) w ramach programu szkolenia sportowego szkoła może organizować dla
uczniów obozy szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności
sportowych i podniesienie poziomu wytrenowania;
10) obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale
sportowym wynosi co najmniej 10;
11) w ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych
realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane
w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej;
12) uczniowie uczęszczający do oddziału sportowego zobowiązani są
do udziału we współzawodnictwie sportowym;
13) uczniowie oddziału sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub czasową
niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych,
uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne;
14) na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia
sportowe lub opinii lekarza uzasadniającej brak możliwości kontynuowania
szkolenia sportowego, uczeń oddziału sportowego decyzją dyrektora zostaje
przeniesiony do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych,
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od nowego roku szkolnego lub nowego semestru;
15) uczniom oddziałów sportowych szkoła zapewnia możliwość skorzystania
z jednego pełnowartościowego posiłku dziennie. Warunki odpłatności
za posiłek określają odrębne przepisy.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

§ 35.
Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału
sportowego;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach
ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny
sportu, w której jest prowadzone szkolenie sportowe w oddziale.
W celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do oddziału sportowego dyrektor
powołuje komisję kwalifikacyjną składającą się z co najmniej 3 nauczycieli.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria, o których mowa
w ust. 1., niż liczba wolnych miejsce w oddziale sportowym, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności
fizycznej, a na drugim etapie kryteria ustawowe.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania są brane pod
uwagę łącznie kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywane kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego ustala organ prowadzący.

Rozdział 5.
Nauczyciele i pracownicy szkoły
§ 36.
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
2. Nauczycieli zatrudnia się na następujących stanowiskach pracy:
1) nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne;
2) nauczyciel wychowania przedszkolnego;
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3) pedagog szkolny;
4) psycholog szkolny;
5) logopeda;
6) bibliotekarz;
7) wychowawca świetlicy;
8) nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;
9) nauczyciel specjalista.
3. W szkole tworzy się funkcję nauczyciela wychowawcy oddziału szkolnego.
4. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:
1) pracownicy administracji;
2) pracownicy obsługi;
3) w szkole utworzono stanowiska wicedyrektorów na podstawie odrębnych
przepisów.
§ 37.
1. Nauczyciel realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły,
zgodnie z jej charakterem określonym w statucie i odpowiada za jakość jej pracy,
w tym wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i sposób sprawowania opieki
nad uczniami w zakresie powierzonych mu zadań, odpowiedzialności i
uprawnień.
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów,
troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im
w dorastaniu i osiąganiu dojrzałości.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) wybór lub opracowanie programu nauczania i przedłożenie go dyrektorowi
szkoły do 31 maja,
2) prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągania w tym
zakresie jak najlepszych wyników,
3) opracowanie rocznego planu pracy dydaktyczno - wychowawczej
z uwzględnieniem specyficznych potrzeb edukacyjnych w oddziale do 30
września;
4) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę, w czasie pełnienia dyżurów w miejscu wyznaczonym przez dyrektora,
podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie zawodów sportowych,
turniejów, konkursów oraz innych inicjatyw organizowanych przez placówki i
instytucje;
5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów
przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn
problemów w komunikacji;
6) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich
uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania
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wewnątrzszkolnego;
7) kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach oraz podejmowanie czynności
wyjaśniających przyczyny nieobecności;
8) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
9) komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania uczniów;
10) organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
11) opieka nad powierzonymi salami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się
w nich sprzęt i wyposażenie.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz
stałego podnoszenia i aktualizowania wiedzy oraz umiejętności pedagogicznych
poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w
szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.

1.
2.
3.

4.

§ 38.
Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej
jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
Wychowawca opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest ich
rzecznikiem w środowisku szkolnym.
Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności:
1) opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczoprofilaktycznej z uczniami;
2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie
i koordynowanie realizowanych przez nich działań dydaktycznowychowawczych;
3) współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspakajania
indywidualnych potrzeb uczniów;
4) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie ich
o postępach dzieci oraz działaniach podejmowanych przez szkołę;
5) włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły, w tym
w szczególności we wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne oraz
bezpieczeństwa uczniów i ochrony ich zdrowia;
6) kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach, podejmowanie czynności
wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji
administracyjnej wobec uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego;
7) przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami;
8) dokonywanie obserwacji uczniów i koordynowanie działań w zakresie
organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z odrębnymi
przepisami.
Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich
uczniów, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne
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formy życia zespołowego integrujące oddział klasowy.
§ 39.
1. Nauczyciel bibliotekarz organizuje pracę biblioteki jako interdyscyplinarnej
pracowni wspierającej działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
szkoły.
2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,
b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu
samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,
c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę
poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,
d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc
w ozyskiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,
e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania
w społeczeństwie
informacyjnym,
f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną;
2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:
a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli
i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,wypożyczanie,
udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych,
d) selekcjonowanie zbiorów,
e) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.
3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy:
1) systematyczne kontrolowanie wyposażenia biblioteki i zgłaszanie dyrektorowi
awarii i uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów i
pracowników;
2) stwarzanie warunków umożliwiających uczniom bezpieczny pobyt
w bibliotece i czytelni w czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach;
3) stwarzanie warunków umożliwiających uczniom odrabianie zadań domowych.
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§ 40.
1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego
działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w sposób zapewniający
bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład i czystość.
2. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom należy:
1) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) ustawiczne monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie
szkoły;
3) monitorowanie ruchu uczniów i interesantów w szkole;
4) bieżące informowanie dyrektora o każdym zagrożeniu zdrowia lub
bezpieczeństwa uczniów.
3. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników,
o których mowa w ust. 1., ustala dyrektor.
§ 41.
1. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla
poszczególnych nauczycieli i pracowników szkoły określają odrębne dokumenty
tworzone na podstawie prawa pracy.

Rozdział 6.
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
§ 42.
1. Ocenianiu w szkole podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
2. Ocenianie ucznia jest jawne i odbywa się na bieżąco.
3. Celem oceniania wewnątrzszkolnego, zwanego dalej „ocenianiem” jest:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego
rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) monitorowanie bieżącej pracy i zachowania ucznia;
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno - wychowawczej.
4. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe
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określone przez nauczyciela oraz przyjęte kryteria zachowania.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§ 43.
Podstawą ustalania w szkole śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są wymagania edukacyjne,
określone przez nauczyciela i podane do wiadomości uczniów, rodziców oraz
dyrektora.
Wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia,
niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych odnoszące się do realizowanego programu nauczania.
Nauczyciel, formułując wymagania, określa poziom koniecznych wiadomości
i umiejętności na poszczególne oceny oraz sposób i formy ich sprawdzania.
Uczniowie corocznie, w terminie do 15 września, informowani są o wymaganiach
edukacyjnych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, przez nauczyciela
prowadzącego te zajęcia, a rodzice otrzymują informację za pośrednictwem
dziennika elektronicznego oraz od wychowawcy oddziału na pierwszym w
danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami.
Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa
w ust. 2. do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego –
na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym
programie edukacyjno- terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania –
na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych
trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologicznopedagogicznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie
tej opinii;
4) objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie
rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez
nauczycieli i specjalistów w szkole - na podstawie tego rozpoznania;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego – na podstawie tej opinii.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, o którym mowa
w ust. 5. dotyczy:
1) warunków prezentowania wiedzy i umiejętności;
2) poziomu koniecznych umiejętności i wiadomości na poszczególne oceny;
3) sposobu i formy ich sprawdzania;
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4) zadawania prac domowych.
§ 44.
1. Ocenianie zachowania ucznia ukierunkowane jest na proces samokontroli
i zachęcania go do wzmożonej pracy nad sobą.
2. Ocena zachowania powinna utrwalać i nagradzać postawy pozytywne,
a eliminować niewłaściwe.
3. Kryteriami oceniania zachowania są:
1) sposób wywiązywania się z obowiązków ucznia, w tym:
a) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;
b) przestrzegania zasad usprawiedliwiania nieobecności, w określonym
terminie i formie;
c) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły;
d) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;
e) właściwego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły
oraz pozostałych uczniów.
2) sumienność wywiązywania się z zadań zespołowych realizowanych w szkole;
3) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
4) troska o mienie szkolne i własne.

1.

2.
3.

4.

§ 45.
W klasach IV-VIII wprowadza się punktowy system oceniania zachowania.
Zasady oceniania zachowania zawarte są w Szczegółowych Zasadach
Punktowego Oceniania Zachowania, przyjętych przez radę pedagogiczną po
konsultacjach z organami szkoły.
Ocena zachowania ucznia w klasach I-III ma charakter opisowy.
Ocenę zachowania ustala nauczyciel – wychowawca, uwzględniając:
1) opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia,
2) opinię pracowników szkoły,
3) samoocenę ucznia oraz ocenę uczniów danej klasy.
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I-III uwzględnia
następujące obszary:
1) wypełnianie obowiązku szkolnego,
2) aktywność i samodzielność,
3) umiejętność współpracy w grupie,
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
5) kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
6) umiejętność radzenia sobie z emocjami,
7) okazywanie szacunku innym,
8) dbałość o mienie własne, szkoły i otoczenia.
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5. Informacje o zachowaniu uczniów klas I-III rejestrowane są w dzienniku
elektronicznym za pomocą opisu słownego, przyporządkowanego cyfrom:
1) wzorowe (6),
2) bardzo dobre (5),
3) dobre (4),
4) poprawne (3),
5) nieodpowiednie (2),
6) naganne (1).
6. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:
1) Ocenę wzorową (6) otrzymuje uczeń, jeśli:
a) zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
b) aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich przygotowany;
c) jest samodzielny, skoncentrowany na zadaniu;
d) często i chętnie wykonuje zadania dodatkowe;
e) z zaangażowaniem współpracuje w grupie;
f) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole;
g) wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią;
h) w każdej sytuacji potrafi zapanować nad emocjami;
i) zawsze z szacunkiem odnosi się do innych;
j) dba o mienie własne, szkolne i kolegów.
2) Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, jeśli:
a) wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
b) aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich przygotowany;
c) jest samodzielny, skoncentrowany na zadaniu;
d) chętnie wykonuje zadania dodatkowe;
e) zgodnie współpracuje w grupie;
f) przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole;
g) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;
h) panuje nad emocjami;
i) z szacunkiem odnosi się do innych;
j) dba o mienie własne, szkolne i kolegów.
3) Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, jeśli:
a) wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
b) stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach, jest do nich przygotowany;
c) zazwyczaj jest samodzielny, skoncentrowany na zadaniu;
d) podejmuje się wykonania zadań dodatkowych;
e) zazwyczaj zgodnie współpracuje w grupie;
f) stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole;
g) zazwyczaj kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,;
h) stara się panować nad emocjami;
i) najczęściej z szacunkiem odnosi się do innych;
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j) zwykle dba o mienie własne, szkolne i kolegów.
4) Ocenę poprawną (3) otrzymuje uczeń jeśli:
a) zazwyczaj wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
b) stara się uczestniczyć w zajęciach, na ogół jest do nich przygotowany;
c) jest mało samodzielny, ma problemy ze skoncentrowaniem się na zadaniu;
d) sporadycznie wykonuje zadania dodatkowe;
e) popada w konflikty z rówieśnikami;
f) nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole;
g) nie zawsze kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;
h) czasami nie panuje nad emocjami;
i) zazwyczaj z szacunkiem odnosi się do innych;
j) stara się dbać o mienie własne, szkolne i kolegów.
5) Ocenę nieodpowiednią (2) otrzymuje uczeń, jeśli:
a) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
b) rzadko bierze udział w zajęciach, często nie jest do nich przygotowany;
c) wymaga pomocy nauczyciela, ma duże problemy z koncentracją uwagi;
d) często popada w konflikty z rówieśnikami;
e) na ogół nie przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole;
f) często niekulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;
g) nie panuje nad emocjami;
h) nie okazuje szacunku innym,
i) nie dba o mienie własne, szkolne i kolegów.
6) Ocenę naganną (1) otrzymuje uczeń, jeśli:
a) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
b) nie bierze udziału w zajęciach, nie jest do nich przygotowany;
c) wymaga stałej kontroli nauczyciela, pracuje niechętnie;
d) bardzo często popada w konflikty z rówieśnikami, bywa agresywny;
e) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole;
f) niekulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;
g) nie panuje nad emocjami;
h) nie okazuje szacunku innym;
i) nie dba o mienie własne, szkolne i kolegów.
7. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców
o stosowanej symbolice ocen i jej znaczeniu.
8. Przy ustalaniu oceny zachowania uczniów klas I-VIII wychowawca bierze pod
uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w szkole i poza szkołą, np.
podczas wyjść, wycieczek oraz gotowość ucznia do poprawy swojego
zachowania.
9. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u
którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie
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indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej,
należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie.
10. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem
o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem plenarnym rady pedagogicznej.
11. Roczna ocena zachowania może być zmieniona w przypadku, gdy rodzice lub
prawni oiekunowie ucznia złożą na piśmie przekonujące dowody spełnienia
wymagań na ocenę zachowania, o którą wnioskują.
12. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w której
skład wchodzą:
1) wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel – jako przewodniczący;
2) wychowawca klasy;
3) nauczyciel zespołu uczącego.
13. Decyzja komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny zachowania jest
ostateczna.
§ 46.
1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne: śródroczne, roczne.
2. W klasach I – III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie: stopnia opanowania
materiału, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych, innych wytworów oraz
indywidualnych predyspozycji ucznia.
3. Ocenianie śródroczne i roczne w klasach I – III ma formę oceny opisowej
i określa poziom oraz postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego i realizowanym programie
nauczania.
4. Śródrocznej i rocznej ocenie opisowej klasyfikacyjnej w klasach I-III
podlegają obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z kolejnością przyjętą
w ramowym planie nauczania szkoły (edukacja polonistyczna, matematyczna,
społeczna, przyrodnicza, plastyczna, techniczna, informatyczna, muzyczna,
wychowanie fizyczne, język obcy).
5. Śródroczna opisowa ocena klasyfikacyjna w klasach młodszych przygotowana
na podstawie analizy dokumentacji osiągnięć ucznia pełni funkcję informacyjną,
diagnostyczną i motywacyjną. Zawiera opis umiejętności z zakresu czterech
obszarów rozwojowych dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego
i poznawczego w ramach wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz
zalecenia do dalszej pracy.
6. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna w klasach I-III zawiera te same obszary
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aktywności co ocena śródroczna, lecz pełni przede wszystkim funkcję
informacyjną. Oceny rocznej nauczyciel, na podstawie zgromadzonych
informacji o uczniu, dokonuje w formie oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym,
arkuszu ocen i na świadectwie.
7. Ocena śródroczna i roczna z języka angielskiego w klasach I-III jest także oceną
opisową i pełni te same funkcje co ocena opisowa z edukacji wczesnoszkolnej.
8. Ocena z religii/etyki jest oceną cyfrową, wg sześciostopniowej skali ocen.
§ 47.
1. Ocenianie bieżące uczniów w klasach I -VIII odbywa się wg skali określonej
w odrębnych przepisach. Przy ocenianiu bieżącym nauczyciel może stosować
znak „+” i znak „-”, przy czym, w klasach IV-VIII, znak „+” podwyższa ocenę
o 0,50, a znak „-” obniża ocenę o 0,25.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, według skali zgodnie z odrębnymi
przepisami.
3. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny z wychowania fizycznego, techniki,
plastyki, muzyki, 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 zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę
na rzecz kultury fizycznej.
4. Nauczyciel prowadzący zajęcia sportowe w oddziałach sportowych dokonuje
bieżącej oceny osiągnięć uczniów.
5. Śródroczna i roczna ocena z wychowania fizycznego w oddziale sportowym
uwzględnia udział ucznia w szkoleniu sportowym.
6. Promowanie uczniów odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 48.
1. W klasach I-VIII wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzane
w sposób ustny lub pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu
w swoich wymaganiach edukacyjnych.
2. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
1) prace klasowe trwające od 45 do 90 minut,
2) sprawdziany wiadomości i umiejętności,
3) testy diagnozujące i roczne,
4) kartkówki z co najwyżej 3 ostatnich lekcji, trwające do 15 minut,
5) zadania (ćwiczenia, karty pracy, plakaty, prezentacje, technika czytania, itp.),
6) dyktanda,
7) prace domowe (referaty, recytacje, projekty itp.),
8) odpowiedzi ustne z co najwyżej 3 ostatnich tematów,
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9) dyskusje i debaty (argumentacja, wnioskowanie),
10) praca w grupie (zaangażowanie, komunikacja),
11) praca na lekcjach i poza lekcjami (udział w konkursach, olimpiadach,
zawodach, itp.),
12) prowadzenie zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń,
13) praca na lekcjach i poza lekcjami.
3. Prace klasowe i sprawdziany, obejmujące materiał z danego działu, powinny być
zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i potwierdzone
odpowiednim wpisem w dzienniku.
4. W jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian,
a w tygodniu - 3 prace klasowe lub sprawdziany.
5. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie zaliczają go w uzgodnionym
z nauczycielem terminie, nieprzekraczającym 2 tygodni.
6. Uczniowie mogą poprawić oceny cząstkowe w terminie nie dłuższym niż
2 tygodnie od otrzymania oceny, przy czym poprawa jest jednorazowa,
a uzyskany stopień jest wpisany do dziennika i nie powoduję usunięcia pierwszej
oceny.
7. W przypadku nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek uzupełnić brakujący
materiał z lekcji w ciągu tygodnia lub w terminie ustalonym indywidualnie
z nauczycielem.
8. Niesamodzielna praca ucznia na lekcji oraz podczas wykonywania pracy
domowej - ściąganie, plagiat, korzystanie z niedozwolonych urządzeń - skutkuje
oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.
9. Kartkówki trwające do 15 minut i obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji nie
muszą być zapowiedziane.
10. Prace pisemne uczniów powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 14
dni, a następnie przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca
bieżącego roku szkolnego, zaś z upływem sierpnia prace są niszczone.
11. Rodzice mają możliwość wglądu w prace swoich dzieci podczas zebrań,
konsultacji, indywidualnych spotkań z nauczycielami, a także mogą być one
fotografowane przez uczniów i rodziców.
12. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie:
1) 1 raz w semestrze, jeśli przedmiot jest realizowany jedną godzinę
tygodniowo;
2) 2 razy w semestrze - jeśli przedmiot jest realizowany przez dwie lub więcej
godziny tygodniowo;
3) 3 razy w semestrze w przypadku zajęć z wychowania fizycznego.
13. Prawo do zgłoszenia nieprzygotowania to nie dotyczy zapowiedzianych
sprawdzianów i prac klasowych.
14. W czasie zajęć, do których uczeń zgłosił nieprzygotowanie, nie jest oceniany,
z wyłączeniem bieżącej pracy ucznia na lekcji.
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15. W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania punktowanych prac
pisemnych. O ocenie z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona
na procenty:
celująca
100% - 95% punktów
bardzo dobra
94% - 85% punktów
dobra
84% - 70% punktów
dostateczna
69% - 50% punktów
dopuszczająca
49% - 30% punktów
niedostateczna
29% - 0% punktów
16. Najpóźniej na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany
poinformować ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną
oraz/lub oceną naganną z zachowania, co zostaje udokumentowane
i potwierdzone podpisem rodziców danego ucznia.
17. Ustala się następujące kryteria ocen szkolnych:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, a także biegle posługuje się
zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub
praktycznych oraz proponuje rozwiązania nietypowe;
b) uczestniczy i odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych formach
aktywności, związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy
przedmiotowe, zawody sportowe i in.);
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności;
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem
nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym
wymagania zawarte w podstawach programowych;
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie
typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych
z pomocą nauczyciela;
c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii
właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się w stopniu
zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści
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podstawowych, rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne
miedzy treściami;
b) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
o średnim stopniu trudności;
c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych
etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez
rozumienia związków i uogólnień;
b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury
odtwarza mechanicznie, brakuje mu umiejętności wyjaśniania zjawisk;
c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, popełnia liczne
błędy, ma trudności w formułowaniu myśli;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami
programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze
zdobywanie wiedzy;
b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim, elementarnym
stopniu trudności;
c) nie skorzystał z pomocy nauczyciela, nie wykorzystał szans uzupełnienia
wiedzy i umiejętności.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§ 49.
Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o podwyższenie
przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z jednego lub dwóch zajęć
edukacyjnych, najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej.
Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę
roczną obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli w drugim
półroczu roku szkolnego uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych lub
wykorzystał możliwość ich dodatkowego uzupełnienia, a także wykorzystał
możliwości ich poprawy.
Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana następuje w formie sprawdzianu.
Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach
na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonych w wymaganiach
edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela tego przedmiotu.
Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku
sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania
fizycznego, w formie zadań praktycznych.
Sprawdzian przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora, w
skład której wchodzi wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel jako
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przewodniczący, nauczyciel przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego, z którego
uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz wychowawca lub pedagog szkolny.
7. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji;
2) datę przeprowadzenia sprawdzianu;
3) treść zadań pisemnych, ustnych i praktycznych, jakie były przedmiotem
sprawdzianu;
4) informację o wynikach sprawdzianu, w tym zwięzłą informację o udzielonych
odpowiedziach, a w przypadku zadań praktycznych - informację o przebiegu i
wynikach sprawdzianu na podstawie zadań praktycznych;
5) decyzję komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny.
8. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia.
9. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od przewidywanej rocznej
oceny klasyfikacyjnej i jest ostateczna.
§ 50.
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:
1) uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności;
2) dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
za zgodą rady pedagogicznej;
3) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;
4) ucznia realizującego indywidualny tok nauki;
5) ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia
edukacyjne.
2. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna,
z zastrzeżeniem dotyczącym oceny niedostatecznej, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w odrębnych przepisach.
3. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne
przepisy.

Rozdział 7.
Uczeń szkoły
§ 51.
1. Uczeń szkoły ma prawo do:
1) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole i na zajęciach
organizowanych przez szkołę poza jej siedzibą;
2) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, w tym
znajomości planów i programów pracy szkoły;
3) sprawiedliwej i jawnej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania;
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4) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym wyrażania
własnych myśli z zachowaniem zasad;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
6) otrzymania pomocy w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolny;
7) ochrony własności intelektualnej;
8) wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim;
9) pomocy wychowawcy, pedagoga lub psychologa szkolnego, dyrektora
w przypadku potrzeby;
10) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej
sytuacji ekonomicznej lub życiowej.
§ 52.
1. Do obowiązków ucznia należy:
1) punktualne przychodzenie do szkoły i aktywne uczestniczenie we wszystkich
zaplanowanych dla niego zajęciach szkolnych;
2) przedstawiać w terminie 14 dni od daty powrotu na zajęcia pisemne
usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:
a) zaświadczenia lekarskiego;
b) oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o uzasadnionej przyczynie
nieobecności na zajęciach szkolnych. Dopuszcza się usprawiedliwienie
ustne nieobecności dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna na zebraniu
oraz przez dziennik elektroniczny;
3) systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności;
4) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole;
7) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób;
8) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów;
9) nieuleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości;
10) dbanie o estetyczny i schludny wygląd;
11) szanowanie symboli państwowych i szkolnych.
§ 53.
1. W szkole obowiązuje następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia
w szkole:
1) rodzic jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole
osobiście lub pisemnie, również z wykorzystaniem dziennika elektronicznego
najpóźniej do 14 dni po powrocie do szkoły;
2) wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, gdy ma
wątpliwości, co do wiarygodności usprawiedliwienia;
3) w sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia
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ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
§ 54.
1. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz:
1) picia alkoholu, palenia papierosów i e-papierosów oraz zażywania środków
odurzających;
2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą
stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia;
3) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy, w tym też cyberprzemocy;
4) nagrywania i udostępniania głosu i obrazu osób trzecich bez ich zgody.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

§ 55.
Jeśli prawa ucznia zostały złamane, a uczeń nie może znaleźć rozwiązania tej
sytuacji, o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora.
Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca oddziału:
1) zapoznaje się z opinią stron;
2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu
wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego;
3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog
przekazują sprawę dyrektorowi;
4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy
uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje
dyrektor.
W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego
pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i
dyrektora, którzy:
1) zapoznają się z opinią stron;
2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania
wspólnego polubownego rozwiązania;
3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy
stronami, dyrektor podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania
sprawy.
Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku
łamania jego praw.
Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nie udostępniana
publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.
Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora w toku
postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
Wychowawca, pedagog i dyrektor podejmują działania wyjaśniające sprawy
dotyczące uczniów na wniosek ucznia, jego rodziców, samorządu
uczniowskiego.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 56.
Szkoła w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych dba
o estetykę wyglądu ucznia.
W szkole obowiązuje strój: codzienny, sportowy albo galowy.
Uczniów obowiązuje zmienne obuwie na jasnej podeszwie.
Codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, skromny, czysty i funkcjonalny.
Codzienny strój nie może eksponować odkrytych ramion, pleców, brzucha,
głębokich dekoltów i manifestować przynależności do subkultur młodzieżowych.
W szkole uczeń nie może mieć makijażu, pomalowanych paznokci,
ekstrawaganckich fryzur, kolczykowania ciała, gadżetów militarnych.
Podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych obowiązuje
zmiana obuwia i stroju na strój sportowy.
Strój sportowy ucznia to: sportowa podkoszulka i spodenki sportowe lub dres i
obuwie sportowe.
Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren
szkoły o charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych, ucznia
obowiązuje strój galowy.

§ 57.
1. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą
i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, nauczyciela dyżurującego lub
nauczyciela świetlicy.
2. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły:
1) telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne uczeń przynosi do
szkoły na swoją i rodziców odpowiedzialność;
2) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu;
3) na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i
innych urządzeń telekomunikacyjnych.
3. Poprzez „używanie" telefonu komórkowego lub innych urządzeń
telekomunikacyjnych należy rozumieć:
1) nawiązywanie połączenia telefonicznego;
2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;
3) rejestrowanie materiału audiowizualnego;
4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;
5) transmisję danych;
6) wykonywanie obliczeń lub korzystanie z gier.
4. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej
świetlicy, bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć oraz schować
aparat telefoniczny.
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5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innego urządzenia jest
możliwe jedynie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz osoby
nagrywanej i fotografowanej.
6. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej
sprawy podczas pobytu na terenie szkoły, uczeń ma obowiązek zwrócić się do
nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać
z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.
7. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na terenie szkoły nauczyciel
odnotowuje ten fakt w e-dzienniku jako uwagę do rodzica lub punkty ujemne.

1.

2.

3.

4.

§ 58.
Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
2) wzorową postawę;
3) wybitne osiągnięcia;
4) dzielność i odwagę.
Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela,
samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej;
Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich;
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
3) dyplom;
4) nagrody rzeczowe,
5) w klasach IV-VIII punkty dodatnie z zachowania;
6) stypendium dyrektora szkoły.
Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym
paskiem, którego otrzymanie regulują odrębne przepisy.
§ 59.

1. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) uwaga ustna nauczyciela;
2) uwaga pisemna nauczyciela lub punkty ujemne w klasach IV-VIII;
3) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora;
4) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców.
2. Dyrektor, na podstawie uchwały rady pedagogicznej szkoły, może wystąpić do
kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, gdy uczeń:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;
2) wchodzi w konflikt z prawem;
3) demoralizuje innych uczniów;
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4) permanentnie narusza postanowienia statutu.
3. Kara wymierzana jest na wniosek:
1) nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły;
2) rady pedagogicznej;
3) innych osób.
4. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:
1) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go
o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie;
2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go
o wymierzonej karze do rady pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego
sprawy;
3) odwołania się od decyzji rady pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7
dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.

Rozdział 8.
Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym
§ 60.
1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:
1) organizację
zebrań
poszczególnych
oddziałów
wg
wcześniej
przedstawionego harmonogramu;
2) prowadzenie konsultacji dla rodziców (dni otwartych), w trakcie których
rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić
z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać
formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;
3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. święto szkoły,
jasełka, dzień wiosny;
4) włączanie rodziców w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły;
5) włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły;
6) udzielanie przez nauczycieli bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia,
wydarzeń klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika
elektronicznego.
2. Rodzice mają prawo do:
1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji
i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy,
narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
2) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie
szkoły z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
3) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
4) zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności
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z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich
dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły,
programem wychowawczo-profilaktycznym i innymi dokumentami mającymi
wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole;
5) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.
§ 61.
1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w celu wsparcia
uczniów i ich rodziców oraz podniesienia jakości pracy szkoły i jej rozwoju
organizacyjnego.
2. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności
organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza wzbogacająca działalność dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą szkoły, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
3. Dyrektor, w uzgodnieniu z radą rodziców, zezwala na działalność organizacji,
o których mowa w ust. 2, pod warunkiem przedstawienia programu pracy
dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej, opiekuńczej.

Rozdział 9.
Organizacja oddziału przedszkolnego w szkole
§ 62.
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący
dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań
i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
2. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece dwóch nauczycieli
pracujących w systemie zmianowym.
3. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25 osób
4. Przedszkole jest placówką nieferyjną.
5. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.
6. Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie od 6:00 – 17:00 od poniedziałku
do piątku.
7. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie
przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
8. Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola umieszczone są
w szczegółowym rozkładzie dnia każdego oddziału na dany rok szkolny.
9. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu wynosi 60 minut.
10. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu, w tym zajęć języka
angielskiego, religii, rytmiki dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:
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1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat - około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat - około 30 minut.
11. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość korzystania z trzech
posiłków dziennie tj. śniadania, obiadu i podwieczorku. Warunki oraz zasady
odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor szkoły wraz z firmą
cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu posiłków dla szkół
i przedszkoli.
12. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustalane są przez organ
prowadzący.
13. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach
8.00 – 13.00.
14. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie
w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Świdnik:
1) określa się opłatę za jedną godzinę korzystania dziecka do lat 5 z wychowania
przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin w wysokości
1 złotych;
2) opłaty, o których mowa w podpunkcie 1 ulegają zmniejszeniu:
a) za drugie dziecko z rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego
o 50%;
b) za trzecie i kolejne dziecko z rodziny korzystające z wychowania
przedszkolnego o 100 %;
c) za dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na
które Gmina Miejska Świdnik otrzymuje zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej o 100%;
d) za dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, na
które Gmina Miejska Świdnik otrzymuje zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej o 50%.
§ 63.
1. Do przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego zastosowanie mają
odrębne przepisy.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom i ich rodzicom na
zasadach określonych w Rozdziale 2. §7.
3. Do organizacji kształcenia specjalnego zastosowanie mają przepisy
Rozdziału 2. §8.
4. Dzieci niebędące obywatelami polskim oraz obywatele polscy, którzy pobierali
naukę w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych
innych państw, korzystają z wychowania przedszkolnego na warunkach
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określonych w odrębnych przepisach.
5. Dzieciom niebędącym obywatelami polskimi oraz dzieciom należącym do
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się
językiem regionalnym, oddział przedszkolny zapewnia integrację ze
środowiskiem szkolnym, w tym w pokonaniu trudności adaptacyjnych
związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
6. Religia w oddziałach przedszkolnych organizowana jest na zasadach
określonych w Rozdziale 2. §10.
§ 64.
1. Zadania oddziału przedszkolnego w szkole realizowane są w szczególności
w formie zajęć kierowanych i niekierowanych oraz swobodnych zabaw dzieci.
2. Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego uwzględnia:
1) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej,
umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej;
2) prowadzenie diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
3) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich
stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
4) organizację przestrzeni szkolnej umożliwiającej rozwój dzieci;
5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw
na wolnym powietrzu.
3. Wobec rodziców dzieci oddział przedszkolny w szkole pełni funkcję doradczą
i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz
podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka;
3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych
w oddziale przedszkolnym;
4) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.
§ 65.
1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece
dzieci w godzinach pracy oddziału przedszkolnego.
2. Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w oddziale przedszkolnym są
zgodne z procedurami obowiązującymi w szkole, zawartymi w Rozdziale 2. §13.
i §14.
§ 66.
1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci do momentu rozpoczęcia przez
nie nauki szkolnej.
2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku
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szkolnego, może uczęszczać do oddziału przedszkolnego nie dłużej niż do
końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej
obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologicznopedagogicznej.
3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw
Dziecka.
4. W oddziale przedszkolnym ustalane są wspólnie z dziećmi zasady i normy
zachowania.
5. Dziecko ma obowiązek:
1) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
2) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;
3) szanować kolegów i wytwory ich pracy;
4) szanować sprzęty i zabawki;
5) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne.
6. Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym, w przypadku, gdy stan jego zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Indywidualne
nauczanie organizowane jest przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z organem
prowadzącym, na wniosek rodziców, do którego dołączone jest orzeczenie
poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym specjalistyczne o konieczności
objęcia dziecka indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
7. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program
wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie
następuje na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego
programu edukacyjno- terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
8. Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada
dyrektor szkoły.
9. W zależności od rodzaju niepełnosprawności oddział przedszkolny w szkole
zapewnia wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę.
§ 67.
1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być nagrodzone:
1) ustną pochwałą nauczyciela;
2) pochwałą do rodziców;
3) pochwałą dyrektora szkoły;
4) nagrodą rzeczową.
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2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących
w oddziale przedszkolnym w szkole zasad:
1) ustną uwagą nauczyciela;
2) odsunięciem od zabawy na krótki czas;
3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;
4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.
3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
4. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu
innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa,
którzy podejmują decyzję o:
1) powiadomieniu dyrektora szkoły;
2) powiadomieniu rodziców dziecka;
3) spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora szkoły
w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;
4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno–pedagogicznej w celu
dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii;
5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.
§ 68.
1. Dziecko powinno przyjść do oddziału przedszkolnego czyste, starannie
uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się
i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków
atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne
do nosa, worek ze strojem gimnastycznym, komplet ubrań na zmianę.
Wszystkie rzeczy powinny być podpisane.
3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek, ani rzeczy
wartościowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute
lub zagubione.
§ 69.
1. Dziecko powinno być przyprowadzane do oddziału przedszkolnego zgodnie
z tygodniowym rozkładem zajęć.
2. Osoba przyprowadzająca dziecko do oddziału przedszkolnego zobowiązana jest
przygotować dziecko do pobytu w placówce i osobiście przekazać je
nauczycielowi.
Nauczyciel
oddziału
przedszkolnego
nie
ponosi
odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców
przed furtką, wejściem do szkoły, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.
3. Do oddziału przedszkolnego nie należy przyprowadzać dzieci chorych:
1) nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel,
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ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura, lub inne niepokojące
objawy);
2) stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do przedszkola nie może zagrażać
bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym
w jego otoczeniu;
3) w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje
kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola;
4) powiadomieni rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do odebrania
dziecka z przedszkola;
5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny
wniosek rodziców mogą być dziecku podawane leki;
6) w przypadku zaistnienia sytuacji , o której mowa w podpunkcie 5., rodzice
zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego
nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia;
7) w przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza
udzielaniem pomocy w nagłych przypadkach;
8) w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa
pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.
4. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez
nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo.
5. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery
telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem telefonu.
6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie
dowód tożsamości i na żądanie nauczyciela okazać go. W sytuacjach budzących
wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami wychowanka.
7. Szkoła odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej
wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod
wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
8. Dyrektor drogą zarządzenia określa szczegółowe warunki przyprowadzania
i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem:
1) sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu
postępowania w przypadku odmowy;
2) zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;
3) trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane
z przedszkola.
9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17.00, nauczyciel
zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie
można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych
do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły
i policję o zaistniałej sytuacji.
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11. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować szkołę o kłopotach
zdrowotnych dziecka. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru
dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.
12. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z oddziału
przedszkolnego w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję
o zawieszeniu prawa do korzystania z przedszkola podejmuje dyrektor szkoły.
§ 70.
1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową
Konwencją Praw Dziecka, rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i
wychowanie swoich dzieci.
2. Do
podstawowych
obowiązków
rodziców
wychowanka
oddziału
przedszkolnego należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) bezzwłoczne informowanie szkoły o zmianach telefonu kontaktowego i adresu
zamieszkania.
§ 71.
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego
indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z realizowanymi w oddziale przedszkolnym programami oraz
zadaniami wynikającymi z planu pracy oddziału;
2) uzyskiwania na bieżąco informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i
postępów swojego dziecka;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania
przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku
pomocy;
4) wybierania swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej;
5) wyrażania opinii z obserwacji pracy oddziału przedszkolnego;
6) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie
z potrzebami;
7) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez
szkolnych.

§ 72.
1. Szkoła współpracuje regularnie z rodzicami wychowanków w celu wspólnego
uzgadniania kierunku i zakresu działań wychowawczych.
2. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:
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1) zebrania grupowe i zajęcia otwarte;
2) uroczystości i spotkania okolicznościowe, wycieczki, imprezy plenerowe i inne
z udziałem rodziców;
3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem szkoły, nauczycielami,
specjalistami w zależności od potrzeb;
4) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;
5) informacje umieszczane na stronie internetowej.

Rozdział 10.
Ceremoniał szkoły
§ 73.
1. Szkoła posiada sztandar, własny ceremoniał, godło szkoły oraz hymn.
2. Poczet sztandarowy składa się z co najmniej trzech uczniów, wyróżniających się
w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.
3. Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych.
4. Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące
z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki.
5. Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą
na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji.
6. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga, wiązana pod
głowicą (orłem).
7. Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania
sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „baczność”.
Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość.
§ 74.
1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w dniu rozpoczęcia roku
szkolnego, po wprowadzeniu sztandaru. W szkole ustalona jest następująca rota
ślubowania:
My uczniowie klasy pierwszej, obiecujemy ze wszystkich sił i ślubujemy:
- Być dobrymi Polakami! - Ślubujemy!
- Uczyć się tego, co dobre, piękne i prawdziwe! - Ślubujemy!
- Być pilnymi w nauce i wzorowymi w zachowaniu! - Ślubujemy!
- Dbać o dobre imię swej klasy, szkoły i Ojczyzny! - Ślubujemy!
- Szanować innych i być dobrym kolegą! - Ślubujemy!
- Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom! Ślubujemy!
2. Pasowania na ucznia dokonuje dyrektor szkoły, tuż po złożonym ślubowaniu.
3. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie:
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My, absolwenci Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdnik,
ślubujemy:
- Sławić dobre imię Szkoły i godnie ją reprezentować. - Ślubujemy!
- Zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać
w dalszym swym życiu, by realizować wyznaczone cele. - Ślubujemy!
- Zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu
społecznym, kulturalnym Kraju. - Ślubujemy!
- W swoich działaniach nie zapominać o wpojonych nam wartościach
moralnych i misji naszej Szkoły. - Ślubujemy!
- W dalszym życiu wysoko nieść zaszczytne miano wychowanka Szkoły
Podstawowej nr 5 w Świdniku. - Ślubujemy!
4. Do uroczystości tworzących ceremoniał zalicza się święta państwowe i szkolne.
§ 75.
1. Godło szkoły prezentuje wizerunek patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane
jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach,
dyplomach, zaproszeniach, życzeniach, pismach wychodzących itp.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe
§ 76.
1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i
dotyczące tych spraw odrębne przepisy.
§ 77.
1. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na
wniosek organów szkoły.
2. Dyrektor powiadamia organy szkoły o każdej zmianie w statucie.
§ 78.
1. Tekst statutu jest publikowany na stronie internetowej szkoły.

Statut obowiązuje od 29 stycznia 2020 r.
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