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Statut Szkoły Podstawowej Nr 30  w Zabrzu, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11 

 

Rozdział 1 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

§ 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zabrzu, zwana dalej „szkołą”. 

2. Szkoła jest ośmioletnią szkołą publiczną. 

§ 2.  Siedziba szkoły mieści się w Zabrzu, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11. 

§ 3. 1 Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Zabrze. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty. 

3. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze działającą w formie jednostki budżetowej. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy. 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 5. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia  

  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zwanej dalej ustawą. 

§ 6. Celami i zadaniami szkoły są: 

 1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania; 

   2) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

 3) realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego; 

   4) realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów           

       i sprawdzianów; 

   5) umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły  

     podstawowej oraz do dalszego kształcenia; 

   6) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi ucznia; 

   7) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia z wykorzystaniem jego  

      wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych 

    ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności; 

   8) umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej; 

   9) zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej; 

  10) wykazywanie troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

  11) zapewnienie uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny 

      i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz     

      predyspozycjami,           

      możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności  

       światopoglądowej i wyznaniowej; 
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  12) stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów i zainteresowań społecznych,  

       artystycznych oraz sportowych; 

  13) systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i zapobieganie    

       tym zjawiskom, podejmowanie działań z uczniami, u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań             

       środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania uzależnień; prowadzenie edukacji        

       prozdrowotnej, promowanie zdrowia psychicznego; współdziałanie z poradnią   

       psychologiczno-pedagogiczną, z policją i sądem- zawarte w szkolnej procedurze pomocy  

       psychologiczno-pedagogicznej; 

  14) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec  

      zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych – założenia i zadania zostały zawarte w programie dotyczący    

      cyberprzemoc; 

  15) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), rodziną i wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 

  16) realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

  17) podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobieżenia wszelkiej dyskryminacji. 

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

        z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, 

        w szczególności: 

1) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, jak również podczas  

zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem; 

  2) organizuje zajęcia wynikające z obowiązujących przepisów prawa; 

  3) organizuje dyżury nauczycieli – zgodnie z obowiązującym regulaminem dyżurów nauczycieli. 

§ 8. 1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

       przy współudziale poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie obowiązujących przepisów.  

           O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia  

           (prawnych opiekunów). 

   2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając 

     z działalności instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności sygnalizuje konieczność              

     interwencji w sytuacjach kryzysowych. 

   3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem szkoła nawiązuje  

     współpracę z: 

    1) Policją; 

    2) Kuratorem Sądowym; 

    3) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

§ 9.  Szkoła podejmuje współdziałania ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności  

     innowacyjnej. 

§ 10. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

§ 11. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej. 
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Rozdział 3 

ORGANY SZKOŁY, ICH ZADANIA I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA 

§ 12. Organami szkoły są: 

   1) Dyrektor szkoły; 

   2) Rada Pedagogiczna; 

   3) Rada Rodziców; 

   4) Samorząd Uczniowski. 

§ 13. 1. Szkołą kieruje Dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym  

      wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej.  

      Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami uczącymi  się w szkole. 

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 

     1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 

     2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji  

         stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; 

     3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 

     4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

     5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań  

       dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

     6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

3. Dyrektor szkoły w szczególności: 

     1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

     2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy; 

     3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez  

         aktywne działania prozdrowotne; 

     4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 

     5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną  

        i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną,     

        finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

     6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć     

        organizowanych przez szkołę; 

     7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

     8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

     9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem    

       statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,    

       wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

   10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 

   11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi  

       profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer  

       PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. 
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4. W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora  

   oświaty do innej szkoły. 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników  

   niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

    1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

    2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

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

       i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

 

 6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem  

    uczniowskim. 

§ 14. 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej  

        statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: Dyrektor szkoły, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej i wszyscy  

   nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez  

   jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń  

   i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzani     

   i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie  

      w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć  

      dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na  

      wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego  

      szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za  

   zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

5. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne  

   wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

§ 15. 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy 

      1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

        2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

        3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich  

           projektów przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców; 

         4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

        5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą  

           przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

      1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

      2) projekt planu finansowego szkoły; 
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     3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

     4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach  

         wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych    

         i opiekuńczych. 

§ 16. 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy, niezgodnych  

        z przepisami prawa. 

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ  

      sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami  

      prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór  

      pedagogiczny jest ostateczne. 

§ 17.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 

§ 18. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub  

          z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

§ 19.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  

          co najmniej połowy jej członków. 

§ 20.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej  

          są protokołowane. 

§ 21.  Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw   

      poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich    

      rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

§ 22. 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

      w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust.2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się  

       na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

     1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

     2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawicieli rad   

        oddziałowych do Rady Rodziców szkoły. 

5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz  

   organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

     1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

     o którym mowa w art.26 ustawy; 

     2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 

     o którym mowa w art.56 ust.2 ustawy; 

     3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. 

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia       

   z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa  
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   w art. 26 ustawy, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór  

       pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez    

       Radę Rodziców porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

       z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców  

   określa regulamin, o którym mowa w art.83 ust.4 ustawy. 

9. Fundusze, o których mowa w ust.8, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady  

  Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym  

  rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

§ 23. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów  

   w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu  

   uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich  

   sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 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 gazety szkolnej; 

  5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi    

     potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

  6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

§ 24. 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

§ 25. 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, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

§ 26. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w §25,  

          wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej   

          działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

§ 27. Zasady współdziałania organów szkoły określają regulaminy działalności tych organów. 

§ 28. Jeżeli między organami szkoły wynikną kwestie sporne, Dyrektor szkoły kierując się dobrem szkoły,  

      pełni rolę mediatora i podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu. Wyznacza  

          termin posiedzenia przedstawicieli organów, między którymi wystąpiły kwestie sporne. Jako mediator  
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      prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu w przedmiotowej sprawie. Posiedzenie  

      mediacyjne jest protokołowane. W razie braku kompromisu Dyrektor szkoły rozstrzyga jednoosobowo,  

      kierując się zasadą obiektywizmu, dobrem szkoły i społeczności uczniowskiej. Decyzja dyrektora  

      w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna. W przypadku sporu między Dyrektorem   

      a innymi organami szkoły kwestie sporne rozstrzyga organ prowadzący. Decyzja organu prowadzącego  

      jest ostateczna. 

§ 29. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania  

      i kształcenia uczniów. Szczegółowe formy współdziałania określają wewnętrzne regulaminy. 

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców (prawnych  

   opiekunów) oraz zebrania. 

3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany  

   informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu. 

§ 30. 1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów. 

2. W szkole może być prowadzona działalność, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy 

       na zasadach wolontariatu. 

 

Rozdział 4 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 31. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się  

   danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Wskazane jest, by wychowawca opiekował się  

   danym oddziałem. 

4. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25. 

5. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć  

   dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego    

   w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art.83 ust.2    

   pkt1 ustawy, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust.4. 

6. Na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w ust.5, oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę, Dyrektor  

   szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust.5, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad  

       liczbę określoną w ust.4. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły zostanie zwiększona zgodnie z ust.6, w szkole zatrudnia  

       się asystenta nauczyciela, o którym mowa w art.15 ust.7 ustawy. 

8. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust.6, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą  

       uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć  

   edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy  

   czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa  

   w art.110 ust.4 ustawy. 

   10. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły ustala nauczyciel prowadzący  
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       te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć, o którym mowa w ust.9. 

   11. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, w grupie oddziałowej, grupie      

       międzyoddziałowej, grupie między klasowej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na       

       podstawie art.47 ust.1 pkt 3 ustawy. 

§ 32. 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko Wicedyrektora. 

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska  

  Wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

§ 33. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

      1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

      2) biblioteki; 

      3) świetlicy; 

      4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 

      5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

      6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni. 

§ 34. 1. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: 

1) gromadzenia i  bezpłatnego udostępniania książek i innych źródeł informacji oraz podręczników,  

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych; 

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł  

oraz efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania  

u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

        4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów. 

2. Do  zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

   1) gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, udostępnianie i selekcjonowanie materiałów    

      bibliotecznych; 

   2) zaspokajanie  potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników biblioteki; 

   3) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa; 

   4) podejmowanie współpracy z innymi bibliotekami działającymi w regionie. 

3. Szczegółową pracę biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 30 w Zabrzu. 

§ 35. 1. Szkoła jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole.   

           Szczegółowe zadania zawarte są w odrębnym regulaminie. 

§ 36. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia  

ogólnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.47 ust.1 pkt 3 ustawy; 

        2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

        3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

        4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

        5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich  
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            aktywności i kreatywności; 

        6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Szkoła może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne. 

3. Zajęcia wymienione w ust.1 pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

4. Zajęcia, o których mowa w ust.1 pkt 6, są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły. 

5. Zajęcia, o których mowa w ust.1 pkt 6, są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku  

   kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust.1 pkt 4. 

§ 37. Arkusz organizacji szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym  

      roku szkolnym. 

§ 38.  Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły, uwzględniając przepisy wydane na podstawie      

      art.47 ust.1 pkt 3 ustawy, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących    

      jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy    

      o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych  

      wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie  

      Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli. 

§ 39.  Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez zakładowe organizacje  

      związkowe, o których mowa w art.110 ust.2 ustawy, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku  

      organowi prowadzącemu szkołę. 

§ 40.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad  

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

      edukacyjnych. 

 

Rozdział 5 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 41. 1 W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania pracowników szkoły określają odrębne przepisy. 

3. Liczbę pracowników szkoły ustala dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ prowadzący arkusz  

   organizacyjny. 

4. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników szkoły określa dyrektor. 

§ 42. 1. Wicedyrektor szkoły działa w ramach przydzielonego przez dyrektora szkoły zakresu obowiązków,  

            a podczas jego nieobecności wykonuje jego zadania. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: 

   1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami  

      szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa       

      uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

   2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

   3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

   4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej     

      Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 
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   5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju  

      i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności: 

   1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem oraz    

      ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

   2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

   3) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

   4) bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów; 

   5) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole i poza jej terenem w czasie zajęć    

      organizowanych przez szkołę; 

   6) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną; 

   7) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych  

      przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

   8) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania uczniów    

      z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających    

      w szczególności z zrealizowanego programu nauczania i uzyskiwania informacji dotyczących danego    

      ucznia, jego zachowania i rozwoju; 

   9) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał; 

  10) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w szkole oraz przepisów BHP i ppoż.,   

      obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy. 

4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora  

      szkoły, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo oświatowych. 

5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy  

  wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego  

  etapu edukacyjnego. 

6. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb  

  oraz warunków środowiskowych szkoły. 

7. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególności: 

   1) tworzenie warunków wspierających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia  

      w rodzinie i społeczeństwie; 

   2) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy  

      uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

8. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 7: 

   1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

   2) zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania,  

       klasyfikowania i promowania uczniów; 

   3) współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale, którym się opiekuje, uzgadniając z nimi i koordynując  

 

      ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji  
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      szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest  

      zapewnienie opieki; 

   4) współdziała z pedagogiem oraz innymi specjalistami, w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla uczniów  

      oraz doradztwa dla rodziców (prawnych opiekunów). 

9. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów (prawnymi opiekunami), w celu: 

   1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci; 

   2) współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami), zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach  

      wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców (prawnych opiekunów) pomocy w swoich    

      działaniach; 

   3) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

   4) współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności,  

      także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

10. Wychowawca spotyka się z rodzicami uczniów (prawnymi opiekunami) na wywiadówkach,  

    organizowanych nie rzadziej niż dwa razy w okresie. 

11. O terminie spotkań na wywiadówkach decyduje dyrektor szkoły. 

12. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób przyjęty w szkole. 

13. W wywiadówkach mogą również uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcą danej klasy. 

14. Wychowawca spełnia swoje zadania poprzez: 

    1) poznanie warunków środowiskowych uczniów; 

    2) kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami) według harmonogramu spotkań, a w szczególnych  

       przypadkach według potrzeb - indywidualne rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami); 

    3) współpracę z pedagogiem oraz innymi specjalistami w przypadku wystąpienia trudności w uczeniu się lub  

       zachowaniu uczniów. 

§ 43. 1. Dyrektor szkoły może powołać na czas określony lub nieokreślony zespół nauczycieli 

            do realizacji zadań szkoły. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek tego zespołu.  

   Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania  

   lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły. W pracach zespołu mogą brać    

   udział również osoby niebędące pracownikami szkoły. 

3. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu  

  odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej. 

§ 44. W celu prawidłowego funkcjonowania szkoły zatrudnia się pracowników administracji i obsługi, których  

      zadania określa dyrektor szkoły. 

 

Rozdział 6 

UCZNIOWIE SZKOŁY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 45. Rekrutacja do szkoły odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 46. Uczeń ma prawo do: 

    1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

    2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed  
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       wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

    3) korzystania z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym z pomocy materialnej; 

    4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

    5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia, a także światopoglądowych  

        i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

    6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

    7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny; 

    8) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

    9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

   10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową. 

§ 47. Gwarancję zachowania praw ucznia stanowi przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym statucie 

          i odrębnych przepisach. 

§ 48. 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, w szczególności: 

    1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 

    2) brać udział we wszystkich zaplanowanych w planie lekcji danego oddziału zajęciach edukacyjnych; 

    3) właściwie zachowywać się podczas zajęć edukacyjnych, uczestniczyć w realizowanych zadaniach,  

       ćwiczeniach, wykonywać polecenia nauczycieli, zachowywać ład i porządek, przestrzegać zasad     

       bezpieczeństwa i higieny; 

    4) właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;      

       przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników    

       szkoły; 

    5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

    6) dostarczyć usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w szkole napisanego przez  

       rodziców (prawnych opiekunów), w terminie 7 dni. 

2. Ucznia obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

       na terenie szkoły. 

3. W przypadku, gdy uczeń uważa iż jego prawa zostały naruszone, może on lub jego rodzice (prawni  

   opiekunowie) złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy lub pedagoga. 

4. Dyrektor szkoły w ciągu czternastu dni od dnia złożenia zażalenia dokonuje jego rozpatrzenia. 

    § 49. Uczeń może zostać nagrodzony za: 

     1) bardzo dobre wyniki w nauce; 

     2) wzorowe zachowanie i wzorową frekwencję na zajęciach szkolnych; 

     3) wybitne osiągnięcia i pracę społeczną. 

§ 50. 1. W szkole są udzielane następujące nagrody: 

     1) pochwała wychowawcy klasy; 

     2) pochwała dyrektora; 

     3) dyplom; 

     4) list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Szczegółowe zasady przydzielania nagród określa odpowiedni regulamin. 
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3. Zastrzeżenia do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice (prawi opiekunowie) mogą wnieść do dyrektora  

   szkoły w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody przez ucznia. 

§ 51. 1. W szkole obowiązują następujące kary: 

     1) upomnienie wychowawcy klasy; 

     2) upomnienie dyrektora szkoły; 

     3) nagana dyrektora szkoły. 

      4) przeniesienie do równoległej klasy, 

      5) odbycie karnych zajęć dodatkowych za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.  

    2. Szczegółowe zasady udzielania kar określa odpowiedni regulamin. 

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. 

4. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

5. O nałożonej karze informuje się pisemnie rodziców (prawnych opiekunów). 

§ 52.  Od nałożonej kary przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. Odwołanie mogą  wnieść rodzice (prawni  

          opiekunowie) w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o karze. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu     

          7 dni od jego otrzymania. 

§ 53. O przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły dyrektor szkoły może wystąpić  

          do Kuratora Oświaty w przypadku szczególnego naruszenia przez ucznia dyscypliny oraz zasad           

          bezpieczeństwa. 

§ 54. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o przyznanej mu nagrodzie  

          lub nałożonej karze. 

 

Rozdział 7 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW 

§ 55. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli  

       poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

   1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych  

      wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

  2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku  

     dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

     Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa odrębny regulamin. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu: 

  1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym   

     zakresie; 

  2) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 

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

  4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom)  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

      w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

  5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
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4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

  1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia  

      poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć    

      edukacyjnych; 

  2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

  3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  

      edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

  4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 

  5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej  

      oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

  6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  

      edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

  7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach  

      i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz  

       uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm        

       etycznych oraz obowiązków ucznia ustalonych w statucie szkoły. 

§ 56. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych  

            opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

        2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

        3)  warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć  

             edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców    

   (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach  

   i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

§ 57. 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

        1) bieżące; 

        2) klasyfikacyjne: śródroczne i roczne       

         Reguluje to Wewnątrzszkolny System Oceniania i Przedmiotowy System Oceniania. 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym  

opiekunom) w obecności nauczyciela na zebraniach z rodzicami, konsultacjach i indywidualnych             

spotkaniach z nauczycielem. Dopuszcza się możliwość wykonania zdjęcia pracy pisemnej lub jej kserokopii. 

5. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 

      są zobowiązani poinformować ustnie ucznia, a rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie o przewidywanych    
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  dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych, a o przewidywanej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed rocznym  

  klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący  

      poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca  

      oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

7. Oceny śródroczne i roczne ustala się na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

8. W oddziałach klas I - III oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  

   i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są  

       ocenami opisowymi. 

9. Począwszy od klasy IV bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się  

      w stopniach według następującej skali: 

   1) stopień celujący – 6; 

   2) stopień bardzo dobry – 5; 

   3) stopień dobry – 4; 

   4) stopień dostateczny – 3; 

   5) stopień dopuszczający – 2; 

   6) stopień niedostateczny – 1. 

10. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

    1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

    2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

    3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

    4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

    7) okazywanie szacunku innym osobom. 

11. Począwszy od klasy IV roczną, śródroczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według  

        następującej skali: 

    1) wzorowe; 

    2) bardzo dobre; 

    3) dobre; 

    4) poprawne; 

    5) nieodpowiednie; 

    6) naganne. 

 

 

 

 

§ 58. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub     

     finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą  
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     pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu  

     wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady  

     przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych  

     zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

§ 59. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak  

        jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia  

        na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który  

            przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin  

       klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

§ 60. 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć  

       komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, przeprowadza   

   komisja, w której skład wchodzą: 

   1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji; 

   2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

   1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

   2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

   3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

   4) imię i nazwisko ucznia; 

   5) zadania egzaminacyjne; 

   6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

6. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach  

   ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do  

   arkusza ocen ucznia. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia  

   rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem  

   i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

       w terminie ustalonym zgodnie z ust. 7, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym      

   przez Dyrektora szkoły. 

9. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem §61 ust. 1. 

 

§ 61. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał  

        negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może  
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        przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym  

   terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły,  

   nie później niż do końca września. 

4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem  

   art. 44n ust. 7 ustawy o systemie oświaty. 

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  

   i powtarza klasę. 

6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu  

   edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  

   z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie  

       programowo wyższej. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej wg procedury. 

§ 64. 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję 

            do klasy programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku  

   szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia  

   klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia  

   (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia po zasięgnięciu opinii  

       wychowawcy oddziału. 

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na  

   wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów)   ucznia, rada    

   pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo  

   wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie  

   w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli  

   ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne,  

   o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, z zastrzeżeniem  

   art. 44m ust. 6 ustawy o systemie oświaty. 

5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

§ 65. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  

        z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz  

        co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy  

        programowo wyższej z wyróżnieniem - reguluje procedura o stypendiach szkolnych. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której  

   mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

§ 66. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
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pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 44zb ustawy o systemie oświaty; 

        2) przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty. 

2. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 powtarza ostatnią klasę  

   szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym w którym powtarza tę klasę do egzaminu ósmoklasisty. 

§ 67. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

            z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz     

            co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której  

   mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

§ 68. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach  

        wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez  

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

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub  

   informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez  

   lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie    

   śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny  

   klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§ 69. 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia oraz  

 

        na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia  

            do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

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

            języka obcego nowożytnego. 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

   lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego  

   nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu  

   nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§ 70. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć  

      artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie  

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

      systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez  

      szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

§ 71. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych  

      w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „nieklasyfikowany”  

      albo „nieklasyfikowana”. 

§ 72. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia  

      uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia  
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      uczniowi uzupełnienie braków. 

  

Rozdział 8 

WOLONTARIAT 

§ 73. 1. Celem wolontariatu jest: 

        1) zwiększenie aktywności społecznej uczniów; 

        2) propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu; 

        3) umożliwienie podejmowania działań przez uczniów na rzecz innych osób potrzebujących pomocy; 

        4) wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ze  

           szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami. 

2. Działania będą prowadzone poprzez: 

   1) organizowanie spotkań z wolontariuszami; 

   2) współpracowanie z organizacjami pozarządowymi; 

   3) prowadzenie akcji charytatywnych. 

 

Rozdział 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 74. 1. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. 

2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne przepisy. 

§ 75.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 76.  Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. 

 


