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Rozdział I
Postanowienia wstępne

§1
1. Nazwa placówki brzmi: Zespół Placówek Oświatowych w Słupi.
2. Siedziba szkoły znajduje się w Słupi 281.
3. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra z klasami gimnazjalnymi;
2) Przedszkole Publiczne.
4.Zespół działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity DZ. U. z
dnia 1996r Nr 67, poz. 329 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/ 194/2002 z dnia 25
kwietnia 2002r. i Uchwały NR XXIV/121/2017 Rady Gminy z dnia 13 lutego 2017r.
5.Do obwodu Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi należą miejscowości: Nowa Wieś, Nowy
Węgrzynów, Raszków, Rawka, Rożnica, Sieńsko, Słupia, Sprowa, Stary Węgrzynów, Wielkopole,
Wywła.
6. Organem prowadzącym placówki wymienione w § 1 ust. 3 jest Gmina Słupia.
7. Obsługę kadrową i księgową prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Słupi.
8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.
§2
1.W Zespole prowadzone jest przedszkole.
2.W Zespole do 31 sierpnia 2019r. prowadzone są dotychczasowe klasy gimnazjalne.
3.Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
4.W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
5.Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do
ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§3
1. Zespół jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

§4
1.Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) zespole – należy przez to rozumieć Zespół Placówek Oświatowych w Słupi;
2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Zbigniewa Kopra w Słupi;
3) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Słupi;
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4) klasach gimnazjalnych – należy przez to rozumieć klasy dotychczasowego Publicznego
Gimnazjum im. Romana Czerneckiego w Słupi;
5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi;
6) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły;
7) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Słupia;
9) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949);
10) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1943 z późn. zm.);
11) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Słupia z siedzibą w budynku nr 257;
12) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Świętokrzyskie
Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Rozdział II
Cele i zadania Zespołu
§5
1.Celem

Zespołu

jest

stworzenie

warunków

umożliwiających

wszechstronny

intelektualny

i emocjonalny rozwój uczniów poprzez odpowiednią organizację kształcenia i wychowania oraz
działania wspomagające wychowawczą rolę rodziny.
2.Wszystkie działania podejmowane w Zespole muszą mieć na celu dobro uczniów oraz gwarantować
im

poszanowanie

godności

osobistej,

wolności

światopoglądowej

i

wyznaniowej

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także promocji zdrowego trybu życia.
§6
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) zapewnienie opieki nad uczniami;
2) umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki szkolnej przez
wychowanków przedszkola oraz uzyskanie przez uczniów Szkoły Podstawowej świadectwa jej
ukończenia;
3) przygotowanie uczniów Szkoły Podstawowej do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym;
4) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla
polskiego dziedzictwa kulturowego;
5) zapewnienie uczniom wszechstronnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach
działalności Zespołu oraz poprzez wyspecjalizowane instytucje;
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6) upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa;
7) otaczanie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych, a także znajdujących się w trudnej
sytuacji zdrowotnej, poprzez odpowiednią organizację zajęć, pomoc nauczycieli, specjalistów
i kolegów;
8) stwarzanie i utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania;
9) współdziałanie z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania poprzez włączanie ich zarówno w
działania edukacyjne jak i wychowawczo – opiekuńcze;
10) zapewnienie rodzicom informacji o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych ich dzieci, a także informowania o zachowaniu dzieci i ich postępach
w nauce oraz przyczynach niepowodzeń szkolnych.

§7

1.Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw
programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb środowiska.
§8
1.Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
2) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia
dydaktycznego;
3) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który opisuje wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym i o charakterze profilaktycznym.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczoprofilaktyczny szkoły w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć
pozalekcyjnych.
3.Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej;
2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

§9
1.Celem szkoły jest rozwój uczniów, kształcenie różnorodnych umiejętności, które pozwalają
zdobywać wiedzę i umiejętność wykorzystania jej w życiu codziennym, rozwijania kreatywności
uczniów i przyjmowania postawy do jej uzupełniania i efektywnego wykorzystania przez całe życie.
2.Szkoła ma pomóc przygotować uczniów do nauki na kolejnym etapie kształcenia, kształtować
postawę patriotyczną i poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty oraz regionu.
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3. Do zadań szkoły należy w szczególności:

1) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do rozwoju i przygotowywania do
wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności;

2) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla
polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i
świata;

3) stworzenie uczniom warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły;

4) stworzenie uczniom warunków do rozwijania zainteresowań, realizowania – zgodnie

z

obowiązującymi przepisami – indywidualnych programów nauczania, nauczania indywidualnego
oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

5) pomoc uczniom w dokonywaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz jak
najlepsze w miarę możliwości szkoły przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu
zewnętrznego;

6) stworzenie życzliwej atmosfery i prawidłowych relacji w całej społeczności szkolnej (uczniowie,
nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice) oraz wychowanie uczniów w poczuciu
własnej wartości i tolerancji wobec innych;

7) wspieranie rodziców w wychowaniu wrażliwego, światłego człowieka o wysokiej etyce i kulturze
osobistej;

8) włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianiu roli i zadania człowieka
w kształtowaniu środowiska;

9) udzielanie w miarę możliwości szkoły pomocy opiekuńczo-wychowawczej;
10) otoczenie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych, a także znajdujących się w trudnej
sytuacji zdrowotnej, poprzez odpowiednią organizację zajęć, pomoc nauczycieli, specjalistów i
kolegów;

11) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz wspomaganie ich we wszechstronnym rozwoju.
4.Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną według zasad określonych w przepisach
prawa oświatowego w tym zakresie.
5.Szkoła, za pośrednictwem pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego, współdziała z
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia.
6.Szkoła współpracuje również z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
a w szczególności z: policją, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym
ośrodkiem

pomocy społecznej,

strażą

pożarną,

6

radą

rodziców,

władzami

lokalnymi
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samorządowymi, sądem rodzinnym. Współpraca ta jest organizowana za pośrednictwem
pedagoga, wychowawców, a także w miarę potrzeb, nauczycieli poszczególnych zajęć.
7.Szkoła tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze zgodnie ze szkolnym
programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców w porozumieniu z
radą pedagogiczną szkoły.
8.Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe uwzględniając potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów:
1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
2) zajęcia wychowania do życia w rodzinie;
3) koła przedmiotowe;
4) zajęcia rewalidacyjne;
5) zajęcia logopedyczne;
6) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
7) zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów (praca z uczniem zdolnym i słabym);
8) zindywidualizowaną ścieżka kształcenia;
9) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne;
10) zajęcia wspomagające.

Rozdział III
Organy Zespołu i ich kompetencje

§ 10
1.Organami Zespołu są:
2) dyrektor szkoły;
3) rada pedagogiczna;
4) samorząd uczniowski;
5) rada rodziców.
§ 11
1. Dyrektor kieruje Zespołem, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym
wszystkich pracowników, przewodniczącym rady pedagogicznej.
2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) tworzenia

atmosfery

życzliwości

i

zgodnego

współdziałania

wszystkich

członków

rady

pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły i przedszkola;
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu;
3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na
postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji;
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4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz
omawiania trybu i form ich realizacji.
3. Do

kompetencji

dyrektora

Zespołu,

wynikających

z

ustawy

Prawo

oświatowe,

należy

w szczególności:
1) kierowanie działalnością Zespołu oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zespole;
3) sprawowanie

opieki

nad

uczniami

oraz

stwarzanie

warunków

harmonijnego

rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, ponoszenie odpowiedzialności
za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w
czasie zajęć organizowanych przez zespół;
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII szkoły podstawowej;
9) stwarzanie warunków do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
10) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych
wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o
działalności szkoły;
11) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;
12) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, po
spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo oświatowe;
13) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły
podstawowej;
14) dopuszczanie do użytku w Zespole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,
podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, na zasadach określonych w
ustawie o systemie oświaty;
15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od
początku następnego roku szkolnego;
16) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, w trybie i na warunkach określonych
w ustawie Prawo oświatowe;
17) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego
nauczania;
18) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
19) organizowanie

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

uczniom,

nauczycielom, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;

8
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20) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania, w tym
tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas na
danym etapie edukacyjnym;
21) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
22) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas
określony w tej opinii;
23) każdego roku podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników i programów, który
obowiązuje przez 3 lata szkolne. W uzasadnionych przypadkach na wniosek nauczyciela lub rady
rodziców można dokonać zmiany w zestawie programów nauczania lub podręczników, zmiana ta
nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego;
24) wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w
szkole podstawowej.
4. Do kompetencji dyrektora jako kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami należy w szczególności:
1) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu;
2) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom zespołu;
3) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników zespołu;
4) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami;
5) sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą uczącymi się w Zespole;
6) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym;
8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań
dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę;
10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;
11) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie
karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
12) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub
złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra
dziecka;
13) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym w odrębnych
przepisach;
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14) administrowanie

zakładowym

funduszem

świadczeń

socjalnych,

zgodnie

z ustalonym

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument;
5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i
samorządem uczniowskim.
6. Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu
dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

§ 12
1. W

Zespole

jest

kierowniczego

utworzone
dyrektor

stanowisko

opracowuje

wicedyrektora.

szczegółowy

Dla

przydział

wymienionego
czynności,

stanowiska

uprawnień

i

odpowiedzialności.
2. Powierzenia i odwołania ze stanowisk kierowniczych dokonuje dyrektor Zespołu po zasięgnięciu
opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
3. W sytuacji nieobecności dyrektora Zespołu, zakres zastępstwa wicedyrektora obejmuje wszystkie
zadania i kompetencje dyrektora Zespołu.

§ 13
1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach
rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej
przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
2. Do jej kompetencji stanowiących należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły i przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego Zespołu;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole;
5) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych;
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia;
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7) dopuszczenie

do

użytku

w

Zespole

zaproponowanego

programu

nauczania,

zestawu

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;
8) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do
konkursu nikt się nie zgłosił;
9) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć;
10) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu.
5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Zespołu oraz jego zmian i uchwala Statut lub jego
zmiany.
6.Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z
funkcji dyrektora Zespołu oraz do dyrektora Zespołu odwołanie nauczyciela z innej funkcji
kierowniczej w szkole.
7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem;
zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

§ 14
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; organem samorządu jest rada samorządu
uczniowskiego.
2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym; regulamin ten nie może być sprzeczny ze
statutem szkoły.
3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom Zespołu w sprawach
dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
4. Na wniosek dyrektora Zespołu samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu wnioski i
opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
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5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Samorząd uczniowski współpracuje ze Szkolnym Klubem Wolontariusza .
§ 15
1. W zespole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów Zespołu, organu prowadzącego
szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach szkoły.
4. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu;
4) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, rada rodziców może gromadzić fundusze z
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy rady
rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
6.Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 16
1. Organy Zespołu pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje
oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy
szkoły.
2. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga:
1) spory między uczniami tej samej klasy rozstrzyga wychowawca klasy;
2) spory pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzygają wspólnie wychowawcy tych klas;
3) spór między klasą a nauczycielem rozstrzyga wychowawca klasy;
4) spory między nauczycielami rozstrzyga dyrektor Zespołu;
5) nauczycielom przysługuje prawo odwołania się do rady pedagogicznej;
6) spory między nauczycielami a dyrektorem Zespołu rozstrzyga rada pedagogiczna;
7) stronom przysługuje prawo odwołania się do organu nadzorującego;
8) spory między nauczycielami a rodzicami rozstrzyga dyrektor Zespołu. Jeżeli w sporze jest dyrektor,
wówczas rozstrzyga organ prowadzący;
9) spory między organami Zespołu rozstrzyga organ prowadzący zespół.
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Rozdział IV
Organizacja pracy Zespołu
§ 17
1.Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz
ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.
2.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji szkoły opracowany do 21 kwietnia każdego roku przez dyrektora Zespołu z
uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
4.Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania w formie papierowej.
§ 18
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w
jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych
planem nauczania.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.
3. Klasyfikację śródroczną kończącą pierwsze półrocze nauczania ustala się na piątek trzeciego
tygodnia stycznia.
4.Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
5.Godzina lekcyjna w klasach IV – VIII trwa 45 minut; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
6.W czasie trwania zajęć dydaktycznych i wychowawczych organizuje się przerwy międzylekcyjne
oraz tak zwaną dużą przerwę – obiadową.
7.Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.
1) w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do
oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, jeżeli
liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25 dyrektor Zespołu po poinformowaniu rady
oddziałowej, dzieli dany oddział;
2) dyrektor może odstąpić od podziału – zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25 – na
wniosek rady oddziałowej i po uzyskaniu zgody organu prowadzącego;
3) liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2
uczniów;
4) jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona w szkole
zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale;
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5) oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w
ciągu całego etapu edukacyjnego.
8.Oddział szkolny na następujących przedmiotach i zajęciach dzieli się na grupy, jeżeli liczba uczniów
jest większa niż:
1) zajęcia komputerowe/informatyka – jeden uczeń, jeden komputer;
2) język obcy – 24;
3) wychowanie fizyczne w grupach –12 – 26 uczniów;
4) gimnastyka korekcyjna w grupach - do 12 uczniów.
9.Zajęcia pozalekcyjne są organizowane z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb rozwojowych
uczniów.
10. Organizację zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust.9. zatwierdza dyrektor.

§ 19
1.Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział klasowy opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli,
zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3.Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w
uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

§ 20
1.Uwzględniając

potrzeby

rozwojowe

uczniów,

szkoła

organizuje

pomoc

psychologiczno-

pedagogiczną.
2.Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy
oświatowe.
§ 21

1. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę uczniom niepełnosprawnym na warunkach
określonych w odrębnych przepisach; umożliwia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, z
zaburzeniami rozwojowymi zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości.
2. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach;
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4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i
socjoterapeutyczne;
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
§ 22
1.Kształcenie ucznia niepełnosprawnego odbywa się w oparciu o indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny, zawierający w szczególności:
1) zakres i sposób wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich
metod i form pracy z uczniem;
2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem;
3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w
którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z
poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
ucznia, a także:
a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
c)zakres współpracy nauczycieli i specjalistów;
d) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności
ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie – w
zależności od potrzeb;
6) zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5
uczniów – w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub
wynikających z wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia.

§ 23
1.Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie
szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.
2.Pomoc psychologiczną - pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor Zespołu.
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3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi poprzez jego udział w zajęciach
rozwijających uzdolnienia

lub

zajęciach

dydaktyczno-wyrównawczych oraz inne

zajęcia

organizowane przez nauczycieli i specjalistów.
4.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje i koordynuje pedagog szkolny.
5.Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie poradni
psychologiczno-pedagogicznej obligatoryjnie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
planowaną i koordynowaną przez wychowawcę klasy.
6.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i
koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia
form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których te formy
będą udzielane, jest zadaniem zespołu powoływanego corocznie przez dyrektora Zespołu.
7.Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

§ 24
1.Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
2.Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
3.Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce;
2) stypendium za osiągnięcia sportowe.

§ 25
1.Szkoła

współpracuje

z

poradnią

psychologiczno-pedagogiczną

oraz

innymi

instytucjami

wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
2) udzielania

rodzicom

i

nauczycielom

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

związanej

z

wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży;
2.W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne
organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
3.Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody
dyrektora Zespołu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po
uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
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§ 26
1.W szkole, w porozumieniu z wyższymi uczelniami, mogą być organizowane różne formy praktyk
pedagogicznych dla studentów.
2.Warunki prowadzenia praktyk, o których mowa w ust. 1, oraz zasady wynagradzania nauczycieli
prowadzących te praktyki określają osobne przepisy.
3.Za właściwy przebieg zajęć edukacyjnych oraz pracy studenta odpowiada nauczyciel będący
opiekunem studenta ze strony szkoły oraz opiekun wyznaczony przez szkołę wyższą.
§ 27
1.Religia jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
2.Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym
roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3.Uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii i etyki szkoła zapewnia opiekę.
§ 28
1.Dla wszystkich uczniów klasy IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w
rodzinie”.
2.Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
3.Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej
rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
4.Uczniom, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania
do życia w rodzinie”, szkoła zapewnia opiekę.
5.Zajęcia, o których mowa w ust.1, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

Rozdział V
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i wolontariatu

§ 29
1.Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe, którego celem jest:
1) dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców;
2) poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów;
3) świadome i trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe;
4) świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.
2.Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradca zawodowy.
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3. Zadaniem koordynatora jest m.in.:
1) planowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę we współpracy z innymi
nauczycielami prowadzącymi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w tym z wychowawcami
klas;
2) dokonywanie systematycznej diagnozy zapotrzebowania uczniów na informacje

i pomoc w

planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej;
3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla uczniów;
4) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na temat:

a) rynku pracy oraz trendów rozwojowych zawodów i zatrudnienia;
b) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy;
c) możliwości dalszego kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem
społecznym;

d) programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz porównywalności dyplomów i certyfikatów
zawodowych.
5) prowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów i ich rodziców;
6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego
planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
7) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych przez organizowanie spotkań
szkoleniowo-informacyjnych, gromadzenie, udostępnianie informacji

i materiałów do pracy z

uczniami;
8) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe.
§ 30
Szkolny wolontariat wspiera funkcję dydaktyczną, wychowawcą i opiekuńczą szkoły:
1) umożliwia uczniom zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności, poszerza zasób wiedzy z
zakresu problemów wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, bezdomności;
2) przyczynia się do kształtowania postaw prospołecznych uczniów, stałej gotowości niesienia
pomocy innym w różnych sytuacjach życiowych;
3) umożliwia wyjście naprzeciw potrzebom uczniów pochodzącym z ubogich rodzin, których rodzice
potrzebują pomocy i wsparcia.
§ 31
1.Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w ramach Szkolnego Klubu
Wolontariusza.
2.Szkolny Klub Wolontariusza w szczególności:
1) rozwiązuje trudności niektórych uczniów bez interwencji innych instytucji (np. pomoc w
nadrabianiu zaległości szkolnych, jednorazowe akcje pomocy materialnej ubogim uczniom);
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2) uczy wartości, jaką jest pomoc innym, wrażliwości oraz wzajemnej życzliwości poprzez:
a) organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce;
b) akcje charytatywne;
c) zbiórki podręczników i książek;
d) działania kulturalne: szkolne spektakle, tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek głównie o
tematyce humanitarnej;
3) promuje ideę wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
3.W skład Szkolnego Klubu Wolontariusza wchodzą:
1) opiekun lub opiekunowie Klubu (nauczyciel lub nauczyciele);
2) lider Klubu (wybrany spośród uczniów);
3) członkowie Klubu – uczniowie szkoły.
4.Opiekun i lider kierują działalnością Klubu, reprezentują Klub na zewnątrz oraz współpracują z
centrami wolontariatu.
§ 32
1.Do zadań opiekuna szkolnego wolontariatu należy w szczególności:
1) zainicjowanie powstania grupy;
2) zachęcenie wolontariuszy do zaangażowania;
3) szkolenie wolontariuszy;
4) współpraca z rodzicami;
5) wspieranie wolontariuszy;
6) prowadzenie dla nich systematycznych spotkań;
7) motywowanie w sytuacjach zniechęcenia.
§ 33
1.Wolontariat organizowany w szkole stanowi płaszczyznę współpracy z innymi instytucjami w
środowisku lokalnym – ośrodkiem pomocy społecznej, ośrodkiem kultury, biblioteką, placówkami
opieki i wychowania.
2. Do działań podejmowanych w partnerstwie z innymi instytucjami należą w szczególności:
1) zbiórki dla potrzebujących;
2) pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych, zastępczych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
3) odwiedziny w świetlicach środowiskowych, domach dziecka, domach pomocy społecznej;
4) organizacje imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek
funkcjonujących w środowisku lokalnym;
5) przygotowywanie świątecznych paczek dla seniorów bądź dzieci z domów dziecka.
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Rozdział VI
Organizacja pracowni i innych pomieszczeń szkolnych

§ 34
1.Szkoła prowadzi bibliotekę.
2.Biblioteka szkolna jest centrum dydaktyczno-informacyjnym dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
3.Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie
zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z
innych bibliotek.
4. Kierunkami pracy biblioteki są:
1) rozwijanie przez czytelników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
2) współpraca z gronem pedagogicznym w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów;
3) wspieranie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły, w tym programów
nauczania, wychowania i profilaktyki oraz w pracy twórczej;
4) pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianie umiejętności przetwarzania i przyswajania
informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału komunikacyjnego;
5) współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie unowocześniania bazy dydaktycznej.
5.Zbiory biblioteki tworzą:
1) książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia wiedzy, lektury zgodne z
kanonem lektur, literatura naukowa i popularnonaukowa, beletrystyka;
2) podręczniki szkolne i materiały edukacyjne dla uczniów;
3) przepisy oświatowe i szkolne;
4) czasopisma dla nauczycieli i uczniów;
5) inne pomoce dydaktyczne w miarę miejsca i potrzeb.
6.Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji w tym:
a) udostępnianie zbiorów w bibliotece, kompletów podręczników do pracowni, klas, świetlicy;
b) prowadzenie działalności informacyjnej wizualnej i audiowizualnej zbiorów i czytelnictwa;
c)udzielanie porad w doborze lektury;
d) organizowanie pracy zespołu uczniów współpracującego z biblioteką;
e) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w tym:
a) udostępnianie nauczycielom pomocy dydaktycznych w postaci multimedialnych programów
edukacyjnych;
b) realizacja zajęć z zakresu edukacji czytelniczej z wykorzystaniem narzędzi IT;
c)wykorzystanie w pracy z uczniami zasobów Internetu;
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d) udzielanie instruktażu uczniom korzystającym w bibliotece z komputera z dostępem do Internetu
podczas ich pracy związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem,
zabezpieczeniem i prezentowaniem informacji;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u
uczniów nawyku czytania i uczenia się w tym:
a) informowanie uczniów i ich rodziców o stanie czytelnictwa;
b) organizowanie konkursów czytelniczych oraz konkursów zachęcających do korzystania z biblioteki;
c)organizowanie spotkań autorskich;
d) zachęcanie do udziału w imprezach kulturalnych i czytelniczych;
e) propagowanie form wizualnych promujących czytelnictwo.
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną:
a) organizowanie wystaw tematycznych;
b) udział w wydarzeniach kulturalnych – wycieczki do kina, teatru, muzeum;
c)upowszechnianie informacji o wydarzeniach kulturalnych w regionie;
d) współorganizowanie szkolnych akcji charytatywnych.
5) współpraca z innymi bibliotekami w tym:
a) wymiana wiedzy i doświadczeń – udział w szkoleniach i warsztatach;
b) popularyzacja na terenie szkoły oferty czytelniczo-edukacyjnej innych bibliotek;
c)współorganizowanie z innymi bibliotekami spotkań literackich i imprez czytelniczych;
d) współorganizowanie z innymi bibliotekami tematycznych lekcji bibliotecznych.
6) współpraca z nauczycielami w tym:
a) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów;
b) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
c)wspieranie nauczycieli w organizacji konkursów oraz uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;
d) współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.
7) współpraca z rodzicami w tym:
a) udostępnianie rodzicom księgozbioru;
b) współudział rodziców w imprezach czytelniczych;
c)udostępnianie rodzicom dokumentów szkolnych (statut, wewnątrzszkolne ocenianie, procedury itp.);
d) wspieranie przez radę rodziców działalności biblioteki.
8) czynności organizacyjno-techniczne w tym:
a) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki;
b) prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c)przeprowadzenie selekcji zbiorów (przy współudziale nauczycieli);
d) opracowywanie zbiorów;
e) prowadzenie katalogów : alfabetyczny, rzeczowy i zbiorów specjalnych (wg aktualnych norm);
f) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystykę, pomiar aktywności czytelniczej uczniów;
g) planowanie pracy biblioteki (plan długoterminowy i roczny), składanie rocznych sprawozdań.
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7.Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest metodą skontrum na zasadach
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o bibliotekach.
8.Ustala się następujące prawa i obowiązki czytelników:
1) z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
a) uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie prawni;
b) nauczyciele;
c)inni pracownicy szkoły.
2) czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki;
3) korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory;
4) w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, jak również innych materiałów, czytelnik
zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną – uznaną przez bibliotekarza za
równowartościową;
5) wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku
szkolnego.
9.W sprawach dotyczących zwrotu książek przez czytelników kończących szkołę bibliotekarz
współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów.
10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki szkolnej mogą być przyznane
nagrody na koniec roku szkolnego.

§ 35
1.W szkole działa świetlica dla uczniów.
2.Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które przebywają dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich
rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi
opieki.
3.Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb środowiska wynikających z godzin rozpoczęcia i
zakończenia pracy rodziców, a także dowozu i odwozu dzieci.
4.Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
5.Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
6.Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.
7.Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej.
8.Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się
w regulaminie świetlicy.
9.Kompetencje nauczyciela świetlicy:
1) organizuje funkcjonowanie świetlicy;
2) programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:
a. tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowuje do życia
społeczeństwie;
b. rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole;
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c. przy pomocy atrakcyjnych metod przekształca

zespół

w grupę

samowychowania

i

samorządności;
d. współpracuje z rodzicami wychowanków, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie
kształcenia i wychowania;
e. włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy grupy.

§ 36
1.W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole
prowadzona jest stołówka szkolna.
2.Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor Zespołu
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3.Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat w
przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w uzasadnionych przypadkach losowych.

§ 37
1.Do realizacji celów statutowych zespół posiada odpowiednie pomieszczenia jak:
1) sale lekcyjne;
2) pracownie:
a) fizyczno – chemiczną;
b) przyrodniczo – biologiczno – geograficzną;
c) informatyczne;
d) plastyczno-muzyczną;
3) plac zabaw;
4) gabinety pedagoga, i innych specjalistów;
5) szatnię;
6) kompleks sportowo-rekreacyjny (sala sportowa, zespół boisk „Orlik”).
2.Regulaminy pracowni, placu zabaw i kompleksu sportowo-rekreacyjnego określa dyrektor Zespołu.

Rozdział VII
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Zespołu
§ 38
1.Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych nie będących nauczycielami.
2.Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników nie będących
nauczycielami określają przepisy ustawy Kodeks pracy.
3.Kwalifikacje wymagane od nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami określają odrębne
przepisy.
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§ 39
1.W szkole jest utworzone stanowisko wicedyrektora; dla wymienionego stanowiska kierowniczego
dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
2.W sytuacji, nieobecności dyrektora Zespołu, zakres zastępstwa wicedyrektora obejmuje wszystkie
zadania i kompetencje dyrektora Zespołu.
§ 40
1. Do zadań wychowawcy klasy należy:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie
do życia w rodzinie i w społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie ich
działań edukacyjnych i wychowawczych;
5) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów;
6) współpraca

z

pedagogiem

szkolnym,

logopedą

i

innymi

specjalistami

świadczącymi

wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz
zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

§ 41
1.Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek
kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z
poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
2.Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
3.Do zadań nauczyciela należy:
1) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
2) efektywne realizowanie przyjętego programu nauczania;
3) właściwie organizowanie procesu nauczania;
4) ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi zasadami oceniania;
5) dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy;
6) zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz
wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzeganie przepisów bhp i zarządzeń dyrektora Zespołu w
tym zakresie;
7) kontrolowanie

obecności

uczniów

na

wszystkich

zajęciach

i

wychowawcy klasy o niezapowiedzianej nieobecności;
8) w miarę możliwości zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów;
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9) indywidualizowanie procesu nauczania;
10) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
11) troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

§ 42
1.Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli;
4) podejmowanie

działań

wychowawczych

i

profilaktycznych

wynikających

z

programu

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i
nauczycieli;
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i
nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia;
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej;
8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym
indywidualny program lub tok nauki;
9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczego - profilaktycznego w szkole i jego
ewaluacji;
10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie;
12) współdziałanie

z

poradnią

psychologiczno-pedagogiczną

i

poradniami

specjalistycznymi,

kierowanie do nich wszystkich potrzebujących;
13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi.
2.Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) przeprowadzenie

badań

wstępnych,

w

celu

ustalenia

stanu

mowy

uczniów,

w tym mowy głośnej i pisma;
2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy
logopedycznej;
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3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono
nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
4) organizowanie

pomocy

logopedycznej

dla

dzieci

z

trudnościami

w

czytaniu

i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjnokompensacyjne;
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli;
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki w szkole i ich
ewaluacji;
8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
3.Do zadań nauczyciela wspomagającego należy:
1) zapoznanie się z pełną dokumentacją (opinie, orzeczenia, zalecenia, spostrzeżenia rodziców);
2) przeprowadzenie diagnozy i obserwacja uczniów;
3) konsultowanie i opiniowanie programów nauczania wybranych przez nauczycieli uczących w danej
klasie oraz kryteriów oceniania uczniów niepełnosprawnych;
4) opracowanie indywidualnych planów nauczania, ustalenie wspólnie

z nauczycielem wiodącym

zakresu treści i umiejętności koniecznych do opanowania;
5) wspieranie nauczyciela przedmiotu w całym procesie dydaktyczno- wychowawczym na lekcjach,
szczególnie w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
6) opracowywanie strategii zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących, ekspresyjnych;
7) dostosowanie zadań domowych do planu zajęć i możliwości ucznia;
8) omówienie problemów dydaktycznych i wychowawczych powstałych podczas zajęć i wypracowanie
sposobów ich rozwiązania;
9) udzielanie stałej pomocy uczniom niepełnosprawnym w procesie lekcyjnym tak, aby nie zaniżać
wymagań i kryteriów oceniania;
10) aktywizowanie i kontrolowanie pracy ucznia niepełnosprawnego; nauczyciel wspomagający
pracuje z każdym dzieckiem niepełnosprawnym indywidualnie lub z grupą, jeśli taka forma wynika
z toku lekcji; pracuje tak, by nie zakłócać jej przebiegu;
11) uzupełnienie przebiegu zajęć o realizację celów terapeutycznych; włączanie uczniów zdrowych w
opiekę i pomoc uczniom niepełnosprawnym;
12) gromadzenie wykonanych podczas lekcji prac uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w
celu pomocy rodzicom w zinterpretowaniu postępów w nauce i ogólnym rozwoju ich dzieci.
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§ 43
1.Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2.Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3.Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania,
korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników
nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i
wsparcia dla początkujących nauczycieli;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

§ 44
1.W szkole działa zespół wychowawczy szkoły.
2.W skład zespołu wchodzą: wychowawcy klas, pedagog.
3.Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora zespołu.
4.Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów;
2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły;
3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej.

§ 45

1.Zespół zatrudnia:
1) pracowników administracji: sekretarka, intendent;
2) pracowników obsługi: kucharka, pomoc kuchenna, sprzątaczki, konserwator, pomoc nauczyciela
2.Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracji i obsługi są zobowiązani do wykonywania
pracy zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków opracowanym przez dyrektora zespołu do
zajmowanego stanowiska; przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane
podpisem pracownika.
3.Szczegółowy zakres czynności na stanowiskach pracy znajduje się, w teczkach akt osobowych
pracowników.
4.Do podstawowych obowiązków administracji i obsługi należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
2) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów
znajdujących się w posiadaniu zespołu, o ile prawo tego nie zabrania;
3) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
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4) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi
oraz współpracownikami;
5) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
6) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
7) sumienne i staranne wykonywanie poleceń dyrektora Zespołu.

Rozdział VIII
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami

§ 46
1.Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1) dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci;
2) rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki oraz zachowania dziecka;
3) wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych.
2.Rodzice są obowiązani do:
1) zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi
przekonaniami;
2) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
3) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
5) wspierania procesu nauczania i wychowania;
6) systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy;
7) współdziałania z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i
innymi przejawami patologii społecznej;
8) informowania dyrektora zespołu w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju
(dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą);
9) do zapewnienia dziecku realizującemu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub
obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, warunków nauki określonych w tym
zezwoleniu;
10) zapewnienia dziecku uczęszczającemu na zajęcia pierwszego etapu edukacyjnego opieki w
drodze do szkoły i w czasie jego powrotu;
11) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły;
12) rodzice mają prawo działania w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez regulamin
rady rodziców;
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13) zapoznania się z dokumentami szkoły i przedszkola na zebraniu z rodzicami (wrzesień), w
przeciwnym razie rodzic jest zobowiązany do samodzielnego zapoznania się z dokumentami w
innym terminie.

§ 47
1.Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców;
2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu
ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie lub telefonicznie przez nich upoważnioną.
2.Wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotu jest uprawniony, na podstawie upoważnienia dyrektora
Zespołu, do zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych.

Rozdział IX
Uczniowie szkoły
§ 48
1.Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły.
2.Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli szkoła
nadal dysponuje wolnymi miejscami.
3.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 18 roku życia.
4.Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym
roku kalendarzowym kończy 6 lat.
5. Dyrektor Zespołu przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust.4, jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym
ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo ;
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną
poradnię

psychologiczno

-

pedagogiczną

albo

niepubliczną

poradnię

psychologiczno-

pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 (Prawo Oświatowe) oraz zatrudniającą pracowników
posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologicznopedagogicznych.
6.Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców,
odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
7.Wniosek, o którym mowa w ust. 6, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat,
nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma
rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
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8.Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia
spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną
poradnię

psychologiczno-pedagogiczną

albo

niepubliczną

poradnię

psychologiczno-

pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających
kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
9.Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 6,
kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

§ 44
1.Uczeń ma prawo do:
1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem
szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;
5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz
znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania;
8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki
podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych;
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia;
12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce;
13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługującej uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu
do szkoły;
14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w
życiu klasy i szkoły;
15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;
16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze);
17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach
szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw
uczniów;
18) pomocy materialnej.
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§ 45
1.W przypadku naruszenia praw uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę do:
1) wychowawcy klasy;
2) pedagoga szkolnego;
3) dyrektora szkoły.
2.Skarga powinna być złożona na piśmie.
3.Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
4.Rozpatrzenie skargi następuje w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

§ 46
1.Uczeń ma obowiązek:
1) uczęszczać na zajęcia szkolne;
2) dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować, znać i szanować jej tradycje i obrzędowość;
3) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły;
4) dbać o wygląd zewnętrzny;
5) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i w życiu szkoły;
6) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników
szkoły;
7) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dbać o higienę;
8) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
9) przestrzegać zakazu palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków oraz
innych środków odurzających;
10) nosić obuwie zmienne na terenie szkoły;
11) nosić strój ustalony w szkole;
12) nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych;
13) szanować przekonania i poglądy innych;
14) uczęszczać

do

szkoły

systematycznie,

punktualnie,

każdą

nieobecność

i

spóźnienie

usprawiedliwiać;
15) szanować i chronić mienie szkoły;
16) godnie, kulturalnie i taktownie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o kulturę języka;
17) przestrzegać zakazu wnoszenia i używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych, służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazów i dźwięku
podczas zajęć organizowanych przez szkołę z wyjątkiem wycieczek szkolnych oraz

zajęć

organizowanych poza obowiązkowymi zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi;
18) Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie
później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie
nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.
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§ 47
1. Uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagród mogą występować:
1) wychowawcy klas;
2) inni nauczyciele;
3) dyrektor szkoły;
4) samorząd uczniowski.
3. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
1) pochwała ustna wychowawcy klasowego wobec uczniów klasy, rodziców;
2) pochwała ustna dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły i nauczycieli;
3) świadectwo z wyróżnieniem;
4) list gratulacyjny do rodziców;
5) nagrody rzeczowe;
6) stypendium dyrektora szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
4.Świadectwo z wyróżnieniem przyznaje się uczniowi, którego średnia ocen rocznych nie jest
mniejsza niż 4,75, a ocena zachowania co najmniej bardzo dobra.
5.Nagrodę książkową przyznaje się uczniowi, którego średnia ocen rocznych nie jest mniejsza niż 5,0
a ocena zachowania wzorowa.
6.Za 100% frekwencję uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową przyznaną przez radę pedagogiczną
na wniosek wychowawcy klasy.

§ 48
1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.
2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej i inni
pracownicy szkoły.
3.Uczeń może ponieść następujące kary:
1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy;
2) upomnienie ustne dyrektora szkoły;
3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy;
4) nagana dyrektora szkoły;
5) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy.
4.Decyzję o ukaraniu ucznia upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy, z zakazem uczestnictwa
ucznia w imprezach klasowych i szkolnych oraz obniżeniem oceny

zachowania podejmuje

wychowawca klasy z własnej inicjatywy lub na wniosek zgłoszony przez nauczyciela.
5.Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego czynu; kara nie może być stosowana w
sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
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§ 49
1.Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub
przyznanej nagrodzie.
§ 50
1.Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego
odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej; dyrektor szkoły w terminie do 7 dni rozpatruje
odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
2.Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego
pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły; dyrektor szkoły w
terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć
opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

Rozdział X
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów
1. Wewnątrzszkolne Ocenianie uczniów szkoły podstawowej klas I – VIII stanowi załącznik nr 1 do
statutu.
Rozdział XI
Organizacja i funkcjonowanie przedszkola

§ 51
1.Przedszkole używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
3.Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola określa ustawa; termin i zasady
rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do przedszkola określa corocznie organ
prowadzący.
4.W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w przedszkolu, dzieci mogą być przyjmowane
w ciągu roku szkolnego.
§ 52

1.Celem przedszkola jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co
jest dobre, a co złe;
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3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i
dorosłymi;
5) stwarzanie

warunków

sprzyjających

wspólnej

i

zgodnej

zabawie

oraz

nauce

dzieci

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach
sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie
umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się
poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są
ważne w edukacji szkolnej;
11) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;
12) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do
przedszkola.
§ 53
1.Do zadań przedszkola należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka: fizycznym,
emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
2) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom

integracji sensorycznej i umiejętności

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
3) zapewnienie

prawidłowej

organizacji

warunków

sprzyjających

nabywaniu

przez

dzieci

doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
4) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu
rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem
indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność
dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie;
5) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania
o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;
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6) organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości
i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych
ludzi oraz zdrowia psychicznego;
7) organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu
sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu,
teatru, sztuk plastycznych;
8) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko
przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących
się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;
9) organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu,
konstruowania,

majsterkowania,

planowania

i

podejmowania

intencjonalnego

działania,

prezentowania wytworów swojej pracy;
10) organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina,
grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
11) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe,
wynikające się z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń,

w tym

zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja
mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie
reklamą, moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;
12) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia
przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

§ 54
1.Cele i zadania przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy
z dzieckiem poprzez:
1) właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod
i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;
2) umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;
3) organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) organizację zajęć dodatkowych;
5) organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej
oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;
6) stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;
7) prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.
2.Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia również:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;

35

Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi
3) rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.
§ 55
1.Świadczenia udzielane w przedszkolu - w zakresie przekraczającym realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego - obejmują organizację i prowadzenie zajęć
opiekuńczo- wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:
1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu
bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim;
2) działania korekcyjno- kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
3) działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach,
imprezach artystycznych i okolicznościowych;
4) działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających
podstawę programową;
5) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące
wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz
umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.
§ 56
1.W ramach posiadanych możliwości przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej
poprzez:
1) diagnozowanie środowiska dzieci;
2) rozwijanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich
zaspokajania;
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka;
4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i nauczycieli;
5) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
6) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;
7) badanie dojrzałości szkolnej dziecka;
8) podejmowanie czynności mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych .
2.Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy
z rodzicami, poradniami pedagogiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny,
dziecka.
§ 57
1.Organami przedszkola są organy wskazane w § 8 ust. 1.
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§ 58
1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
2.Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.
3.Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący w oparciu o potrzeby rodziców
wynikające z kart zgłoszeń dziecka do przedszkola na wniosek dyrektora Zespołu z
uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, to
znaczy nie krócej niż 5 godzin dziennie. Czas pracy przedszkola może być zmieniony w każdym
roku szkolnym.
4.Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego
programu wychowania przedszkolnego.
5.Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
6.Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu,

w tym zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych,

dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.
7.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
8.Terminy przerw pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora Zespołu
i rady rodziców.
§ 59
1.Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola umieszczone są w szczegółowym rozkładzie
dnia każdego oddziału na dany rok szkolny.
2.W przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości
rozwojowych dziecka.
§ 60
1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, zaopiniowany przez radę

pedagogiczną,

związki zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny; arkusz zatwierdza organ prowadzący.
2.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ
prowadzący, na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej.
§ 61
1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Zespołu na
wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad
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wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, a także
oczekiwań rodziców.
2.Ramowy rozkład dnia zawiera:
1) godziny pracy przedszkola;
2) godziny pracy poszczególnych oddziałów;
3) godziny posiłków;
4) harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych przedszkola, w
tym religii oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego.
3.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy
rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
4.Rozkład dnia oddziału uwzględnia:
1) propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną zabawą
dziecka;
2) potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;
3) potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;
4) godziny posiłków.
5.Świadczenia

udzielane

w

przedszkolu

w

zakresie

podstawy

programowej

wychowania

przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie.
6.Świadczenia

udzielane

w

przedszkolu

w

zakresie

przekraczającym

realizację

podstawy

programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w wysokości określonej w ustawie
o systemie oświaty.
§ 62
1.Dyrektor Zespołu powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli
w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji
rodziców.
2.W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel
opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
3.Zmiana

nauczyciela

opiekującego

się

danym

oddziałem

może

nastąpić

w

szczególnie

uzasadnionych przypadkach z inicjatywy dyrektora Zespołu lub na umotywowany wniosek
rodziców.
§ 63
1.Sprawowanie opieki nad dzieckiem w przedszkolu odbywa się poprzez:
1) poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim
z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;

38

Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi
2) wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą
zachowania na co dzień;
3) poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw
proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;
4) wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli;
5) rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe organizowane na
świeżym powietrzu i w pomieszczeniach przedszkola;
6) umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami
i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
7) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub
upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 64
1.Przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci do przedszkola stosuje się następujące zasady:
1) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub
upoważnioną przez nich osobę dorosłą zapewniającą pełne bezpieczeństwo: dzieci należy
przyprowadzać i odbierać w godzinach określonych w ramowym rozkładzie dnia;
2) upoważnienie powinno zawierać pełne dane osoby odbierającej dziecko i złożone przez rodziców na
piśmie u nauczycielki w grupie; pełen wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka znajduje się
w oddziale pracującym do momentu zamknięcia placówki oraz w kancelarii przedszkola;
3) rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do przekazania dziecka pracownikowi przedszkola
pełniącego dyżur w szatni lub nauczycielce grupy; dziecko odbierane jest bezpośrednio z grupy,
przez domofon rodzic sygnalizuje jedynie chęć odebrania dziecka;
4) w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych w ramach zajęć
przedszkole prowadzi systematyczną pracę nad popularyzowaniem zasad przepisów ruchu
drogowego; przedszkole uczy bezpiecznych zachowań, przewidywania skutków swojego
postępowania i zabaw w różnym otoczeniu;
5) do przedszkola mogą być przyprowadzane dzieci w pełni zdrowe; w razie wątpliwości nauczycielki
co do stanu zdrowia dziecka, rodzic zobowiązany jest dostarczyć stosowne zaświadczenie
lekarskie o stanie zdrowia dziecka.
§ 65
1.Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia reguluje
uchwała Rady Gminy Słupia, którą podaje się do wiadomości rodzicom.
2.W przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin.
3.Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5 godzin wynosi 1 zł.
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4.Warunki korzystania z wyżywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor
w porozumieniu z organem prowadzącym.
5.Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice w zawartej Umowie cywilno - prawnej
z dyrektorem.
§ 66
1.Opłata za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć wnosi się do 15-go dnia każdego miesiąca,
którego należność dotyczy i rozlicza

zgodnie z zasadami księgowości do 15-go następnego

miesiąca; w przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności
uważa się najbliższy dzień powszedni.
2.Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi
przepisami.

§ 67
1.Odpłatność za przedszkole pobierana jest od rodziców na druku ścisłego zarachowania – kwitariusz
przychodowy – imiennie dla każdego dziecka, w terminie do 15-go każdego miesiąca, którego
należność dotyczy; w przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień
płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
2.Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje odpis stawki żywieniowej; osobą
odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin jest nauczyciel danego oddziału; osobą
odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest intendent; odpisu dokonuje się
w miesiącu następnym.
3.Rezygnację z przedszkola rodzice składają na piśmie u dyrektora Zespołu do końca miesiąca
poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja.

§ 68

1.W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.
2.Nauczycieli oraz pracowników,

o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia z zachowaniem

odrębnych przepisów dyrektor Zespołu.
3.Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy przedszkola są zatrudniani według potrzeb na
podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
4.Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych określa
dyrektor Zespołu w zakresach czynności.
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§ 69
1.Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć
organizowanych przez przedszkole należy w szczególności:
1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz
w trakcie zajęć poza jego terenem;
2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;
3) powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach;
4) kontrola obecności dzieci na zajęciach;
5) powiadomienie dyrektora Zespołu o wypadku dziecka.
2.Organizowanie wycieczek i spacerów.
3.Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy
administracyjno-obsługowi przedszkola.
§ 70
1.Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania
i nauczania dzieci obejmuje:
1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb
środowiska;
4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;
5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego
realizowanego w danym oddziale;
7) przekazywanie

informacji

dotyczących

dziecka,

jego

zachowania

i

rozwoju

w

formie

zaproponowanej przez rodzica;
8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;
9) angażowanie rodziców w działalność przedszkola.
§ 71
1.Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczodydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:
1) udział w opracowywaniu planów jego pracy;
2) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy przedszkola oraz
programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;
3) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w przedszkolu;
4) wybór programu wychowania przedszkolnego;
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5) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez
dyrektora Zespołu zgodnie z przepisami prawa;
6) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w roku poprzedzającym
naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców;
7) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie
deficytów rozwojowych dziecka;
8) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie
sytuacji edukacyjnych;
9) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
10) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, nie
pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej- w razie konieczności prośba o pomoc pracownika
obsługi;
11) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich
kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, które określają
odrębne przepisy;
12) dbałość o estetykę pomieszczeń;
13) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;
14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub
rekreacyjno-sportowym;
15) nauczyciel ma możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych
z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy.
§ 72
1.Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na
celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
obejmuje:
1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
2) prowadzenie bieżącej diagnostyki;
3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym
pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;
4) dokumentowanie prowadzonych czynności

zgodnie ze sposobem określonym przez radę

pedagogiczną (arkusze obserwacji).
§ 73
1.Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, opieką zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:
1) organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami (psycholog, lekarz, pedagog);
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2) udział w omówieniu pracy z logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, rytmiki.
§ 74
1.Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony
dyrektora Zespołu, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
2.Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora Zespołu
wynikające z działalności przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli.
3.Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli zachodzi ich
konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 75
1.Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową
o pracę.
2.Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych;
4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie;
5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
3.Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na
terenie przedszkola.
4.Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niebędących nauczycielami ustala dyrektor Zespołu.

§ 76
1.Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:
1) umieszczenie planów ewakuacji przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy
do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu przedszkola;
2) przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach przedszkola
pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach;
3) zapewnienie na terenie przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść
oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych,
studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób;
4) oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie przedszkola ze śniegu i lodu;
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5) utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych

w czystości i w stanie pełnej sprawności

technicznej;
6) zapewnienie w pomieszczeniach przedszkola właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;
7) dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii;
8) utrzymywanie kuchni i stołówki w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym
zapewniającym bezpieczne używanie;
9) wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć;
10) zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez przedszkole;
11) zapewnienie w pomieszczeniach przedszkola temperatury, co najmniej 18°;
12) wyposażenie przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją
o zasadach jej udzielania;
13) zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania
im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego
realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi;
14) zapewnienie opieki dziecku uległemu wypadkowi, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz
udzielania pierwszej pomocy;
15) respektowanie bezwzględnego zakazu podawania leków dziecku na terenie przedszkola bez
obecności rodzica.
§ 77
1.Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności do:
1) życzliwego i podmiotowego traktowania;
2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
3) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;
4) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
5) wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
7) badania i eksperymentowania;
8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);
9) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;
10) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
11) wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;
12) nagradzania wysiłku;
13) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową
zgodną z prawdą odpowiedź);
14) ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
15) współpracy nauczyciel – dziecko opartej na poszanowaniu godności osobistej dziecka;
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16) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
17) nauki regulowania własnych potrzeb;
18) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
19) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
20) możliwości spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,
tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy.
2.Do obowiązków dziecka należy:
1) przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;
2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
3) przestrzegania higieny osobistej;
4) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;
5) pełnienie dyżurów;
6) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.
3.W przypadku naruszenia praw dziecka przez przedszkole rodzic ma prawo wniesienia skargi do
wychowawcy oddziału lub dyrektora Zespołu według określonej procedury:
1) skargi przyjmuje i rozpatruje dyrektor Zespołu;
2) odpowiedź udzielana jest pisemnie do 7 dni w formie pisemnej;
3) w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego jej
skierowania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 78
1.Dyrektor Zespołu może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
1) niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu
innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje
przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem
sprawującym opiekę nad dziećmi;
2) uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad
oddziaływania wychowawczego;
3) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia
współpracy

ze

specjalistami

poradni

psychologiczno-pedagogicznej

lub

innej

poradni

specjalistycznej.
2.Skreśleniu

z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w przedszkolu obowiązek

rocznego przygotowania przedszkolnego.
3.Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
4.Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub
przesyła na adres podany przez rodziców.
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§ 79
1.W przypadku zaległości w wysokości trzykrotności opłaty stałej, dyrektor Zespołu po uprzednim
bezskutecznym

wezwaniu

rodziców

dziecka

do

zapłaty,

wykreśla

dziecko

z

rejestru

(wykazu) dzieci przedszkola.
2.Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci przedszkola stanowi także:
1) rezygnacja rodzica z usług przedszkola;
2) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;
3) umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji);
4) niezgłoszenie się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego.
§ 80
2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
1) zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola oraz programu wychowania
przedszkolnego w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy;
4) przekazywanie dyrektorowi Zespołu wniosków dotyczących pracy przedszkola;
5) przekazywanie opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo (radę rodziców);
6) prowadzenia tzw. edukacji domowej, rozumianej jako zezwolenie na spełnianie przez dziecko
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem w trybie odrębnych
przepisów;
7) realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ich dziecka
w trybie odrębnych przepisów.
§ 81
Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;
2) przyprowadzanie do przedszkola dziecka bez objawów chorobowych;
3) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola w godzinach ustalonych przez przedszkole;
4) terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług przedszkola.
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§ 82
1.Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:
1) konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;
2) zebrania ogólne i oddziałowe organizowane co najmniej trzy razy w roku szkolnym;
3) dni otwarte;
4) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;
5) warsztaty dla rodziców z udziałem dzieci - w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał;
6) pogadanki

w

zakresie

zagadnień

interesujących

rodziców,

rozwiązywania

problemów

wychowawczych;
7) kontakty indywidualne;
8) zajęcia otwarte dla rodziców;
9) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;
10) wycieczki, festyny;
11) spotkania adaptacyjne,
12) kącik dla rodziców.
2.Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy przedszkola
w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału.
§ 83
2.Zakres zadań przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania
i nauczania dzieci obejmuje:
1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
3) zapewnienie

indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod

i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb
środowiska;
4) ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;
5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego
realizowanego w danym oddziale;
7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

w formie

zaproponowanej przez rodzica;
8) opracowanie

harmonogramu

całorocznych

spotkań

z rodzicami;
9) angażowanie rodziców w działalność przedszkola.
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Rozdział XII
Klasy dotychczasowego gimnazjum
§ 84
1.Od dnia 1 września 2017r. szkoła prowadzi klasy dotychczasowego gimnazjum (Gimnazjum
Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi), z tym że:
2) w roku szkolnym 2017/2018 oddziały klas II i III;
3) w roku szkolnym 2018/2019 oddziały klas III.

§ 85

Cele i zadania
1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia gimnazjum poprzez:
1) stwarzanie uczniom właściwych warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności;
2) realizowanie podstawy programowej dla gimnazjum;
3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) organizację nauczania indywidualnego dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych do pobierania
nauki w warunkach szkolnych.
2. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów poprzez:
1) kształcenie postawy dociekliwości i refleksyjności;
2) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania;
3) realizację programów autorskich;
4) organizację indywidualnego toku nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
5) organizację konkursów, kółek zainteresowań i innych zajęć w ramach posiadanych przez
gimnazjum środków;
6) współpracę z ośrodkami kulturalnymi, sportowymi itp.
3. Szkoła zgodnie z ustalonym programem wychowawczym realizuje zadania wychowawcze, kładąc
nacisk by uczeń:
1) służył idei demokracji w Polsce, był patriotą, znał swój kraj, był przywiązany do tradycji, kultury i
symboli narodowych oraz dbał o piękno i czystość języka ojczystego;
2) wykazywał postawę obywatelską, nacechowaną zdolnością do dostrzegania spraw własnego
środowiska oraz podejmował działania na rzecz rozwiązywania jego problemów;
3) doceniał wartości systemu parlamentarnego tj. sprawiedliwość społeczną, demokrację, pluralizm i
podejmował działania na rzecz ich umacniania;
4) dostrzegał problemy innych i udzielał im pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba;
5) przejawiał umiejętności współżycia w zespole, był życzliwy, uprzejmy i odznaczał się wysoką kulturą
osobistą;
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6) miał ukształtowane różnorodne zainteresowania, pragnął je rozwijać oraz potrafił

w sposób

wartościowy spędzić wolny czas;
7) cenił życie i zdrowie własne oraz innych, potrafił podejmować działania na rzecz jego ochrony,
uprawiał sport, był przekonany o szkodliwości nałogów i patologii społecznych;
8) cenił i szanował pracę, a powierzone sobie obowiązki wykonywał sumiennie i odpowiedzialnie oraz
potrafił krytycznie ocenić wyniki własnej pracy.
4.Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez stałą współpracę z rodzicami ucznia we
wszystkich sferach, dbając o udzielanie wszelkich niezbędnych informacji.

§ 86
1. Organami klas gimnazjalnych są wskazane w § 8 ust. 1 statutu.
2. Rodzice uczniów klas gimnazjalnych mają prawo do wybierania swojej reprezentacji w formie rady
oddziałowej.
3. Przedstawiciel rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 wchodzi w skład rady rodziców.
4. Przedstawiciel

samorządów

klasowych

klas

gimnazjalnych

wchodzi

w

skład

samorządu

uczniowskiego.
§ 87
1. Podstawową jednostką organizacji klas gimnazjalnych w szkole jest oddział.
2. Dopuszcza się możliwość podziału istniejących już oddziałów na oddziały mniej liczne oraz łączenia
oddziałów ze względów organizacyjnych po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
3. W przypadku podziału istniejących oddziałów należy zachować następujący tryb postępowania:
1) dokonywane zmiany należy konsultować z zainteresowanymi uczniami i ich rodzicami w celu
wyjaśnienia przyczyny i ustalenia sposobu dokonania zmian;
2) do nowych oddziałów przenosić w pierwszej kolejności tych uczniów, którzy wyrażą chęć
przeniesienia;
3) w przypadku braku uczniów chętnych o umieszczeniu w danym oddziale decydują wychowawcy klas
w porozumieniu z dyrektorem.
4. Rodzice ucznia mają prawo wnioskowania do dyrektora o przeniesienie swojego dziecka do
oddziału równoległego; dyrektor może wyrazić zgodę, biorąc pod uwagę kryteria określone w
ust.3.
§ 88
1.Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa
tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora we współpracy z nauczycielami, na podstawie
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zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy.
§ 89
1.Uczniowie klas gimnazjalnych korzystają z biblioteki szkolnej, świetlicy, stołówki na takich samych
warunkach jak pozostali uczniowie.
§ 90
1.Prawa i obowiązki uczniów klas gimnazjalnych, nagrody i kary zostały określone w rozdziale IX
statutu.
§ 91
1.Uczeń klasy drugiej lub trzeciej dotychczasowego gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt
edukacyjny.
2.Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy
wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem
różnorodnych metod.
3.Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej
poszczególnych edukacji przedmiotowych, bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter
interdyscyplinarny.
4.Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców, w uzasadnionych przypadkach
losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
5.W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 4, na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu
przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje
się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
6.Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
1) odpowiedzialności za własne postępy;
2) podejmowania grupowych pomysłów;
3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5) umiejętności stosowania teorii w praktyce;
6) rozwój samoorganizacji i kreatywności;
7) przygotowanie do publicznych wystąpień;
8) naukę samodzielności i podejmowania aktywności;
7.Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela; w trakcie realizacji
projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych
nauczycieli.
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§ 92
1.Nauczyciele w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zgłaszają dyrektorowi szkoły, na
piśmie, tematy projektów edukacyjnych; zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest w karcie
projektu, zawierającej:
1) temat projektu;
2) imię i nazwisko nauczyciela;
3) cele projektu;
4) czas realizacji;
5) wielkość grupy;
6) sposoby realizacji projektu;
7) planowane efekty (dla uczniów, dla szkoły, dla środowiska lokalnego);
8) sposób prezentacji;
9) kryteria oceny.
2.W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod
kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi,
innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności.
3.W terminie do 20 października dyrektor szkoły ogłasza szkolną bazę projektów edukacyjnych; kopie
kart projektów dopuszczonych do realizacji projektów umieszcza się w bibliotece szkolnej.
4.Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac
związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu; przystąpienie
do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna
projektu.
§ 93
1.Zespół uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje kartę pracy zespołu
wg wzoru zawierającego:
1) projekt;
2) skład zespołu;
3) opiekun;
4) zadania do wykonania;
5) osoby odpowiedzialne
6) termin realizacji;
7) materiały potrzebne do realizacji;
8) potwierdzenie wykonania wraz z datą;
9) podpis nauczyciela;
10) uwagi, zalecenia.
2.Czas pracy wykonania projektu nie może przekraczać 8 tygodni.
3.Prezentacje projektów mają odbyć się do 31 maja danego roku szkolnego.
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4.Dopuszcza się następujące formy prezentacji:
1) konferencja naukowa połączona z wykładami;
2) forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
3) przedstawienie teatralne, inscenizacja;
4) książka, broszura, gazetka;
5) prezentacja multimedialna;
6) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
7) happening, marsz;
8) sesja dyskusyjna;
9) inna, za zgodą opiekuna.
5.Realizacja projektu obejmuje:
1) wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w statucie szkoły;
2) opracowanie karty pracy zespołu;
3) zbieranie materiałów i ich selekcja;
4) spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym:
a) określenie tematu;
b) określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej;
c)określenie formy realizacji;
d) określenie sposobu prezentacji;
e) wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczycielem;
f) ustalenie zasad dyscypliny pracy;
g) wyznaczenie kryteriów oceny;
5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

§ 94

1. Nauczyciel w klasach gimnazjalnych prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo, opiekuńczą, jest
odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do nauczycieli i innych pracowników szkoły pracujących z klasami gimnazjalnymi zapisy (rozdział
VII) stosuje się odpowiednio.
§ 95
1. Wewnątrzszkolne Ocenianie uczniów klas gimnazjalnych stanowi załącznik nr 2 do statutu.
§ 96

1. W klasach gimnazjalnych jest kontynuowana tradycja Publicznego Gimnazjum im. Romana
Czerneckiego i są obchodzone dotychczasowe stałe uroczystości.

2. Uroczystościom przewodniczy dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona i obowiązuje uczniów
w tych dniach strój galowy, a podczas pobytu w szkole ubiór określony w § 46 statutu.
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3. W klasach gimnazjalnych używany jest sztandar Publicznego Gimnazjum im. Romana
Czerneckiego, który jest obecny podczas uroczystości szkolnych.
§ 97
2.W klasach gimnazjalnych używa się pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.Dokumentacja klas gimnazjalnych, której rodzaj i prowadzenie określają odrębne przepisy jest
prowadzona i przechowywana na dotychczasowych zasadach aż do zakończenia kształcenia w
tych klasach.

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe
§ 98
1.Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
2.Zespół prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz
sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
3.Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi
przepisami.

§ 99
1. Szkoła posiada sztandar.
2. Szkoła posiada ceremoniał szkolny będący odrębnym dokumentem.
3. Szkoła prowadzi stronę internetową.
§ 100
1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala
statut.
2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ
nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
2. Dyrektor Zespołu, po nowelizacji statutu, opracowuje tekst ujednolicony statutu.
3. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego statutu, jest odpowiedzialny za jego
upublicznienie społeczności szkolnej.
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