STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IMIENIA TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GORZOWIE WLKP.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1.
1. Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza
Kościuszki w Gorzowie Wlkp. zwana dalej „Szkołą” jest publiczną
ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 59).
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
3) Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26
maja 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189).
4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz. U. z 2017r., poz. 356).
5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r.
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534).
6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych
przedszkoli (Dz. U. z 2017r., poz. 649).
7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2017r., poz. 1591).
2. Szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki.
3. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Gorzowie Wlkp. przy ulicy
Towarowej 21.
4. Zajęcia Szkoła prowadzi w budynkach:

1) przy ulicy Towarowej 21 w Gorzowie Wlkp.
2) przy ulicy Fabrycznej 26 w Gorzowie Wlkp.
5. Organem prowadzącym jest Miasto Gorzów ul. Sikorskiego 3 – 4.
6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.
7. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.
8. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Szkoła
Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
w Gorzowie Wlkp.
9. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści: Szkoła Podstawowa Nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.
10. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Gorzów Wlkp. działającą w formie
jednostki budżetowej.
11. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy.
12. Szkoła posiada własny sztandar i hymn.
13. Sztandar używany jest przy ważnych ceremoniach szkolnych i państwowych
oraz w innych sytuacjach, wskazanych przez organ prowadzący.
14. Hymn szkoły jest elementem ceremoniału szkolnego i śpiewany jest
na uroczystościach szkolnych.
§2.

§3.

1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach
kształcenia:
1) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III
2) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII
2. Nauka w szkole jest bezpłatna.
3. Szkoła organizuje oddziały integracyjne.
4. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.
5. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.
6. W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka, gabinet profilaktyki
zdrowotnej.
Ilekroć w dalszej treści statutu jest mowa o:
1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.;
2. dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie
Wlkp.;
3. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Gorzów
ul. Sikorskiego 3 –4.
4. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
Lubuskiego Kuratora Oświaty;
5. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1
ust. 1;
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6. nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego
pracownika pedagogicznego szkoły;
7. wychowawcach – rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono
obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;
8. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
9. ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe;
10. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela;
11. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty;
12. podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć
obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności,
opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy
i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego
etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły,
uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć
z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych
i wymagań edukacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw
programowych;
13. specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności
w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają
trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich
funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane
schorzeniami neurologicznymi;
14. egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości
i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia
ogólnego;
15. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
16. materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub
uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania,
mający postać papierową lub elektroniczną;
17. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony
dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności;
18. indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to
rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego
kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego;
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19. zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia
realizowane poza programem szkolnym, będące przedłużeniem procesu
dydaktyczno-wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
§4.
Szkoła została powołana Uchwałą nr XLIII/501/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.

Rozdział 2.
Cele i zadania szkoły
§5.
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej,
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw
Obywatelskich
i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo oświatowe
oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie
programowej
i Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność
szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane
do uczniów oraz
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane
do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu
o przeprowadzoną
diagnozę
potrzeb
i
problemów
występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane
do uczniów, nauczycieli i rodziców.
3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się
w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć
pozalekcyjnych.
4. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój
biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów.
5. Główne cele szkoły określone są przepisami prawa i realizowane
we współpracy z rodzicami. Należą do nich w szczególności:
1) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności;
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3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi
przepisami;
4) dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację i korzystanie

6.

7.

8.

9.

z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności
i zainteresowań;
5) umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły;
6) wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli;
7) kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialność za swoje
czyny;
Cele, o których mowa w ust. 5 realizują nauczyciele przy współpracy
z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami
świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną.
Cele, o których mowa w ust. 5 osiągane są poprzez:
1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć
ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie
rzeczywistości;
2) umożliwianie uczniom poznanie podstaw funkcjonowania państwa
i jego instytucji oraz norm współżycia społecznego;
3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków
z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego
i odpowiedzialnego wykonywania zadań
w życiu rodzinnym
i społecznym;
4) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz
umiejętności niesienia pomocy słabszym.
Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się
dobrem i troską o zdrowie uczniów, szanuje ich godność osobistą, respektuje
zasady nauk pedagogicznych.
Szkoła realizuje następujące zadania:
1) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
a) rozwijanie i wpajanie zasad: tolerancji i akceptacji dla
odmienności narodowej i religijnej oraz szacunku dla obrzędów
religijnych różnych wyznań;
b) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców
uczniów;
c) organizowanie uroczystości z różnych okazji;
d) eksponowanie
i
szanowanie
symboli
narodowych
w pomieszczeniach szkolnych;
e) umożliwienie poznania regionu i jego kultury;
f) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej
w perspektywie kultury europejskiej i światowej.
2) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:
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a) obejmując indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną,
potrzebujących tej pomocy;
b) w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle
niepowodzeń szkolnych;
c) mającym
trudności
w
kontaktach
rówieśniczych
i środowiskowych;
d) organizując zajęcia ze specjalistami, np. logopedą, pedagogiemterapeutą;
3) rozwija zainteresowania uczniów poprzez:
a) organizację kół zainteresowań;
b) organizację indywidualnego programu lub toku nauki;
c) udział w konkursach, zawodach sportowych;
d) prace z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
4) sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami odpowiednio do ich
potrzeb:
a) prowadzi diagnozę środowiska ucznia i rozpoznaje potencjalne
możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia, w miarę
możliwości zaspokaja je;
b) organizuje zajęcia integracyjne;
c) zapewnia okres ochronny w pierwszym i drugim tygodniu nauki;
d) współpracuje w tym zakresie z poradnią psychologicznopedagogiczną;
e) współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz
pomocy rodzinie i dziecku;
f) współpracuje z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo:
policją i strażą miejską;
g) umożliwia korzystanie z pomocy pedagoga lub psychologa
szkolnego;
h) umożliwia uzyskiwanie pomocy materialnej;
i) organizuje stołówkę szkolną oraz świetlicę;
5) zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
a) ochronę ich zdrowia, ochronę przed przemocą, uzależnieniami,
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej oraz
podnoszenie poziomu dyscypliny w szkole;
b) organizowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki we współpracy z organem prowadzącym szkołę;
c) sprawowanie
przez
nauczycieli
dyżurów
zgodnie
z harmonogramem przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz
w trakcie przerw między zajęciami;
d) ciągły nadzór pedagogiczny na zajęciach obowiązkowych,
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;
e) omawianie
zasad
bezpieczeństwa
na
godzinach
wychowawczych;
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f) organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników szkoły
w zakresie bhp i ppoż.;
g) równomierne rozkładanie lekcji w tygodniowym rozkładzie
zajęć;
h) zabezpieczenie dostępu do Internetu przed treściami, które
mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju
psychicznego uczniów;
i) zaznajamianie
uczniów
z
regulaminami
pracowni,
z instrukcjami obsługi przy wszystkich urządzeniach
wykorzystywanych w procesie edukacyjnym umieszczanych
w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku;
j) ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem
szkoły, zapoznanie z nimi całą społeczność szkolną i skuteczne
ich przestrzeganie;
k) przestrzeganie praw ucznia;
l) prowadzenie
rozmów
i
mediacji,
prowadzących
do rozwiązywania problemów;
m) kontrolę pomieszczeń, w których nauczyciele będą prowadzili
zajęcia oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w
trakcie zajęć będą się posługiwali;
n) zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów
i racjonalne wykorzystanie czasu wolnego;
o) prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań
tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy,
cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych
zjawisk dotykających współczesny świat;
6) sprawuje opiekę nad uczniami podczas szkolnych wycieczek i zajęć
organizowanych poza terenem szkoły:
a) wyznaczając nauczyciela – kierownika grupy, który ponosi pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
b) zapewniając uczniom odpowiednią liczbę opiekunów w zależności
od rodzaju organizowanej wycieczki lub niepełnosprawności
uczniów i ich wieku;
c) przestrzegając
obowiązujących
zasad
bezpieczeństwa
organizowania wycieczek szkolnych, zgodnie z odrębnymi
przepisami;
d) zapoznając uczniów z programem i regulaminem wycieczek oraz
przepisami bezpieczeństwa;
7) powierza nauczycielom obowiązki wychowawcy zapewniając:
a) ciągłość pracy wychowawcy z danym oddziałem, w miarę
możliwości;
b) pomoc i wsparcie w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;
c) warsztaty
umiejętności wychowawczych organizowane
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dla wychowawców;
8) kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie
do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury
oraz języka poprzez:
a) organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych do miejsc
poświęconych pamięci narodowej;
b) udział uczniów w apelach poświęconych ważnym rocznicom
państwowym umacniając więzi z krajem ojczystym i rozbudzając
świadomość obywatelską;
c) udział uczniów w uroczystościach szkolnych, tworząc sytuacje
wyzwalające emocjonalny związek z krajem ojczystym;
d) zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, ważnymi dla kraju
rocznicami
i zasadami, instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla
funkcjonowania państwa polskiego;
e) przygotowanie
uczniów
do
świadomego,
aktywnego
i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
9) zapewniania każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego
rozwoju, podnosi jakość pracy szkoły i przyczynia się do jej
rozwoju organizacyjnego poprzez:
a) organizację optymalnych warunków realizacji działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
b) realizację wymagań stawianych przez państwo w ramach
nadzoru pedagogicznego;
c) sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektora nadzoru
pedagogicznego, w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;
d) uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej;
e) tworzenie warunków do rozwoju ucznia, przy jednoczesnym
przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy
współpracy ze środowiskiem;
f) współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz
wzajemnego zrozumienia i działania w społeczności lokalnej.
10) organizuje wolontariat w szkole, w tym zakresie:
a) zapoznaje uczniów i propaguje idee wolontariatu;
b) kreuje wizerunek szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
c) uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;
d) uczy postaw niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku
szkolnym i poza szkołą;
e) wspiera uczniów w organizacji pomocy koleżeńskiej w nauce,
organizacji wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych,
sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, pracy
na rzecz biblioteki szkolnej;
f) kształtuje postawy prospołeczne, uwrażliwiając na cierpienie,
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samotność i potrzeby innych;
g) organizuje działania na rzecz środowiska przy współpracy
z PCK, Caritas oraz z instytucjami działającymi na rzecz innych
osób;
11) prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia
poprzez:
a) promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu
wolnego, propagowania zdrowej żywności sprzyjającej
prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia;
b) przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych obiadów;
c) udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji
i ochrony zdrowia;
d) promocję zbiórki odpadów i segregacji śmieci oraz udział
w akcjach typu „Sprzątanie świata”;
12) realizuje działania związane z doradztwem zawodowym:
a) diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie doradztwa
zawodowego;
b) udziela pomocy uczniom w planowaniu i wyborze ścieżki
kształcenia i kariery zawodowej;
c) prowadzi zajęcia związane z poznaniem samego siebie, swoich
umiejętności i predyspozycji.

Rozdział 3.
Organy szkoły i ich kompetencje

§6. Organami szkoły są:
1. dyrektor szkoły;
2. rada pedagogiczna;
3. samorząd uczniowski;
4. rada rodziców.
§7.
1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zadaniem dyrektora szkoły jest w szczególności:
1) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie
warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne
działanie prozdrowotne;
2) kierowanie
bieżącą
działalnością
dydaktyczno-wychowawczą
i opiekuńczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli
i wychowawców;
4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich
kompetencji stanowiących;
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5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz
ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) występowanie, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej;
7) przyznawanie
nagród
nauczycielom
oraz
pracownikom
administracyjnym;
8) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych
zatrudnionych w szkole;
9) sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli zgodnie
z odrębnymi przepisami;
10) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i sprawowanie nadzoru nad
jej sporządzaniem przez nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
11) zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły;
12) współdziałanie ze szkołami wyższymi
w organizacji praktyk
pedagogicznych;
13) nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia;
14) przewodniczenie radzie pedagogicznej;
15) przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich
terminie członków rady;
16) zatrudnianie
i
zwalnianie
nauczycieli
i
pracowników
niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;
17) dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole oraz
o powierzone mienie;
18) opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły;
19) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole
nauczycieli i innych pracowników.
4. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej
niezgodnych z przepisami prawa, o których wstrzymaniu wykonania, dyrektor
szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.
5. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami,
o których mowa w § 6 pkt 2, 3, 4.
§8.
1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje dyrektor szkoły.
3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne
stanowiska kierownicze w szkole.
§9.
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa,
statutu szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.
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2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być
zgodny z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w szkole.
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą 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 rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem
i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu
prowadzącego szkołę albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady
pedagogicznej.
7. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa.
Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej
przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej
zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego
konsekwencjami.
8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie:
a) wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
b) eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich
projektów przez radę rodziców,
c) skreślenia z listy uczniów;
2) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego,
w celu doskonalenia pracy szkoły.
9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.
10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora szkoły 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
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dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
12. Niezgodne z przepisami prawa uchwały rady pedagogicznej wstrzymuje
dyrektor szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia
organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
13. 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.
14. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych
na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy jej członków.
16. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
§10.
1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu
uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym
statutem.
5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
6. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej
i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich,
takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami,
celami oraz stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością
rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem,
że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz
nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;
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 (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna
samorządu;
7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw ucznia.
Pracę rzecznika określa Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia
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Szkoły Podstawowej.
7. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich,
gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane
z zasięgnięciem opinii tego organu.
8. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania
z zakresu wolontariatu, o których mowa w § 5 ust. 9 pkt 10.
§11.
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 rodziców oraz
przedstawicieli do rad oddziałowych.
5. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów
szkoły 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 § 5 ust.2
niniejszego statutu;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
szkoły;
4) opiniowanie projektów eksperymentów.
7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
8. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady
rodziców.
9. Fundusze, o których mowa w ust. 7, 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.
§12.
1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych prawem.
2. Organy szkoły zobowiązane są do współdziałania ze wszystkimi organami
szkoły w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych
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3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

działaniach i decyzjach.
Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych
warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły.
Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań
powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości
pozostałym organom.
Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może
włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub
stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu
uprawnionego.
Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez
swoją reprezentację tzn. radę rodziców, w formie pisemnej lub radzie
pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg
i wniosków obowiązującą w szkole.
Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły,
który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą
wymianę informacji.
Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły,
z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 13 niniejszego statutu.

§13.
1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim,
radą rodziców:
1) dyrektor szkoły prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje
ostateczne decyzje;
2) dyrektor szkoły, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany
zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron i zachować bezstronność
w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś
z organów – strony sporu;
4) dyrektor szkoły informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu
na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku,
o którym mowa w pkt. 3.
2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor
szkoły, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego
wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, a dyrektor szkoły
wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję
w drodze głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego
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jako rozwiązanie ostateczne.
5. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu
prowadzącego.
Rozdział 4.
Organizacja pracy szkoły
§14.
1. W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny i elektroniczna dokumentacja
przebiegu nauczania.
2. Za dostęp rodzica i ucznia do dziennika elektronicznego szkoła nie pobiera
żadnej opłaty.
§15.
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia
następnego roku.
2. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII.
3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
4. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone
w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych
przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.
5. Oddziałem opiekuje się wychowawca, o którym mowa w § 3 pkt.7.
§16.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły.
2. Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły uwzględniając ramowe
plany nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych
będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych.
3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 29 maja każdego
roku, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Na podstawie arkusza organizacyjnego, dyrektor szkoły przygotowuje
tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając
zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
5. Dyrektor szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacji szkoły w formie
aneksu do arkusza i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę
do zatwierdzenia. Zmiany wdrażane są przez dyrektora szkoły po ich
zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
6. Dyrektor szkoły ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaproponowane przez
dyrektora opiniuje rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski.
Do ogólnej wiadomości podane są do dnia 30 września każdego roku.
8. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania
fizycznego i informatyki.
9. Podziału oddziału na grupy na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych obowiązkowych dla ucznia, dokonuje się zgodnie z zasadami
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określonymi w przepisach o ramowych planach nauczania, a podział
uwzględnia się w arkuszu organizacyjnym szkoły.
§17.
1. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie studentów szkół

wyższych kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia
zawartego pomiędzy dyrektorem lub – za jego zgodą, z poszczególnymi
nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
3. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę
nad praktykantem.
§18.
W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
§19.
1. W szkole organizuje się naukę religii oraz etyki w oparciu o odrębne przepisy
prawa.
2. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest
u wychowawcy oddziału.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku
szkolnym, może jednak zostać zmieniony.
4. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są opieką zgodnie
z wewnątrzszkolnymi procedurami.
5. Zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji może dokonać rodzic, składając
pisemne oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji.
§20.
1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne
Wychowanie do życia w rodzinie.
2. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli
jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację
z udziału dziecka w zajęciach.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły
przez ucznia.
4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie w zajęciach
wychowania do życia w rodzinie, mają zapewnioną opiekę w świetlicy
szkolnej.
5. Zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji może dokonać rodzic, składając
pisemne oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji.
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Dyrektor szkoły na wniosek rodziców może zwolnić ucznia z obowiązkowych
zajęć wychowania fizycznego:
§21.

1. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych
możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, zwalnia się
ucznia z wykonywania tych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania
fizycznego na czas podany w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć
w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący dostosowuje
wymagania edukacyjne do możliwości ucznia;
2. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości
uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego, zwalania się ucznia
z realizacji wspomnianych zajęć. Uczeń jest obowiązany przebywać
na zajęciach pod opieką nauczyciela. Zwolnienia z pierwszych i ostatnich
lekcji może dokonać rodzic, składając pisemne oświadczenie o zapewnieniu
dziecku opieki na czas trwania lekcji.
3. uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub
zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora
szkoły.
Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją
rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem z nauki drugiego
języka nowożytnego.
§22.

§23.
1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami
również w zakresie działalności innowacyjnej.
§24.
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
2. W celu realizacji zadań statutowych w Szkole prowadzone są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z obowiązującym w danym
oddziale planem nauczania;
2) dodatkowe zajęcia dydaktyczne, w tym koła zainteresowań, koła
przedmiotowe, sportowe, artystyczne i inne wynikające z potrzeb
uczniów;
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3) zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
3. Szczegółowy plan obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych
oddziałów klasowych i grup przedmiotowych określa tygodniowy rozkład
zajęć sporządzony przez Dyrektora Szkoły w oparciu o arkusz organizacji
Szkoły.
4. Zajęcia dodatkowe organizowane są w zależności od posiadanych środków
finansowych w wymiarze i w czasie ustalonym przez Dyrektora szkoły.
§25.
1. W szkole tworzy się oddziały integracyjne począwszy od klasy pierwszej.

2. Kwalifikacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Szkole
Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wlkp. odbywa
się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
przez Poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
3. Z wnioskiem o zapisanie dziecka do oddziału integracyjnego zwracają się
do Dyrektora rodzice.
4. Ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia dziecka o specjalnych potrzebach
edukacyjnych do oddziału integracyjnego podejmuje Dyrektor Szkoły
w oparciu o posiadaną przez dziecko dokumentację.
5. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program
nauczania do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych. Program ten stanowi indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w § 3 pkt 18.
6. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:
1) pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;
3) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
§26.
1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany
do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną
diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej.
2. Działania
profilaktyczne
ustalone
w
programie
wychowawczoprofilaktycznym skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców.
3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli
szkoły przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców
w porozumieniu z radą pedagogiczną.
4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego
nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 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 w porozumienie z radą pedagogiczną.
5. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego,
wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy
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wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału.
6. Program, o którym mowa w ust. 1., realizowany jest przez wszystkich
nauczycieli szkoły.
§27.
1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych
w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

3.
4.

5.

6.

7.

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych;
12) z trudności adaptacyjnych.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest
dobrowolne i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. Pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy, psycholog oraz pedagog szkolny.
O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje
się rodziców ucznia. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym
poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie
informuje pisemnie rodziców ucznia.
Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę
wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone
na realizację tych form.
Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację pomocy. W przypadku
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie
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edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia, wnioski dotyczące
dalszej pracy z uczniem, zawarte w prowadzonej dokumentacji.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana
we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
§28.
1. Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorzowie
Wlkp. na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Szkoła w razie potrzeby kieruje uczniów po konsultacji z pedagogiem
szkolnym i za zgodą rodziców na odpowiednie badania do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
§29.
1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole

dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców – na wniosek rodziców lub
ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub ze względu na inne ważne
okoliczności wymagające zapewnienia im opieki.
2. Podczas zajęć świetlicowych, zapewnia się uczniom:
1) bezpieczeństwo i zorganizowaną opiekę wychowawczą;
2) pomoc w nauce;
3) odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji, które uwzględniają
potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich
możliwości psychofizyczne.
3. Świetlica w szczególności organizuje:
1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez
organizowanie zajęć w tym zakresie;
2) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;
3) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań
domowych;
4) wyrównywanie szans edukacyjnych;
5) zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym;
6) gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej
w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu
prawidłowy rozwój fizyczny ucznia;
7) warunki organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków
kultury życia codziennego;
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8) zajęcia wyrabiające nawyki higieny, czystości; promuje zdrowy styl
życia;
9) zajęcia rozwijające samodzielność, samorządność i aktywność
społeczną;
10) zajęcia kształtujące umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;
11) udział uczniów w różnych imprezach i konkursach;
12) współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających
do świetlicy szkolnej, także z pedagogiem, psychologiem, logopedą,
terapeutami pedagogicznymi;
13) współpracę ze środowiskiem lokalnym.
4. Zajęcia w świetlicy organizowane są po zgłoszeniu takiej potrzeby przez
rodziców dla grupy co najmniej 25 uczniów.
5. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, w których
liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.
6. Świetlica realizuje działania na podstawie corocznie sporządzanego planu
pracy zatwierdzanego przez dyrektora szkoły.
7. W planie pracy świetlicy występują następujące formy zajęć: czytelnicze,
plastyczno– techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i zabawy,
zajęcia rekreacyjno– sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania
i zdolności.
8. Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację pracy opiekuńczowychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły
uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców i uczniów
korzystających z zajęć świetlicowych.
10. Informacje na temat godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej
wiadomości na początku roku szkolnego.
11. Rodzice składają wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy do wychowawcy
świetlicy. Wzór obowiązującego wniosku określa dyrektor szkoły.
12. Wnioski o przyjęcie do świetlicy składa się w ciągu 2 tygodni od przyjęcia
dziecka do szkoły. W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć
także w innym terminie.
13. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym rodzice i uczniowie mają
obowiązek zapoznania się.
§30.
1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadów w higienicznych
warunkach, w stołówce szkolnej.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki określa regulamin.
§31.
1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
2. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

warunków pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród
rodziców uczniów.
Biblioteka pełni funkcję:
1) wypożyczalni, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory oraz
umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego;
2) czytelni, w której udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu oraz
umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego.
Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych, podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określa odrębny
regulamin.
Do zbiorów bibliotecznych należą książki i podręczniki, czasopisma,
dokumenty na nośnikach elektronicznych oraz inne materiały niezbędne
do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora szkoły, są one
dostosowywane do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić
użytkownikom dostęp do księgozbioru.
Bibliotekę prowadzą nauczyciele bibliotekarze, których zadaniem jest:
1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli oraz potrzebami
dydaktyczno-wychowawczymi szkoły;
2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią
informacyjno-komunikacyjną oraz do poszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
3) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników;
4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz
wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość
kulturową i społeczną, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości
narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości
narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się
językiem regionalnym;
6) podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej
i medialnej;
7) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań
dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
8) umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli;
9) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej.
Biblioteka współpracuje z:
1) uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w
zakresie rozbudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych,
pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania i samokształcenia;
2) nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie
gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu,
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organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć;
3) wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie
rozpoznawania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych
uczniów;
4) rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania
informacji o czytelnictwie, literaturze pedagogicznej;
5) innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się,
w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych
i innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych;
6) instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami.
9. W
bibliotece
przeprowadzana
jest
inwentaryzacja
księgozbioru
z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz
z 2013 r. poz. 829).
§32.
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku i na terenie szkoły.
2. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą
co roku przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników.
3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami
ewakuacji obowiązującymi w szkole.
4. Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw
bezpieczeństwa i ewakuacji, w celu koordynacji prawidłowego przebiegu
działań, o których mowa w ust. 2.
5. Szkoła przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny wynikających
z odrębnych przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych,
ich przestrzeganie podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania
miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami
to miejsce i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie
służby.
7. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć, zanim zagrożenie
nie zostanie usunięte.
8. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby,
odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty lub
narzędzia itp.
9. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie
rekreacyjnym) oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia
ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć,
dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody,
dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych
i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są
asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela, uczniowie
nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom
sprzętu sportowego.
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10. Nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania
z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego na pierwszych
zajęciach roku szkolnego.
11. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani są
do zapoznania się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia, przekazaną
przez rodziców.
12. Wyjazdy na zawody sportowe każdorazowo wymagają uzyskania pisemnej
zgody rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywane
są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji nauczyciela organizującego
zawody.
13. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów
przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia
w dzienniku.
14. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia,
nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę
oddziału lub pedagoga oraz rodziców.
15. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej
terenie z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania,
wychowania i opieki realizowanej w danym dniu.
16. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:
1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne;
2) za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi
nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego
dnia;
3) za uczniów przebywających w bibliotece – nauczyciel bibliotekarz,
za uczniów przebywających w świetlicy – nauczyciel świetlicy
szkolnej.
17. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na lekcje
na korytarzu przy sali, w której będą mieli zajęcia.
18. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia
z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego
nieobecność pedagog szkolny lub dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły) może:
1) na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniku
elektronicznym lub dostarczoną przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na
warunkach określonych przez rodzica, z tym, że od tej chwili
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice;
2) zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie,
zachorował lub uległ urazowi, na wniosek pielęgniarki szkolnej. W tym
wypadku:
a) niezwłocznie zawiadamia się rodziców o dolegliwościach
dziecka i postępuje zgodnie z poczynionymi ustaleniami;
b) ucznia musi odebrać ze szkoły rodzic lub inna osoba dorosła
przez rodzica upoważniona. Niedopuszczalne jest, aby chore
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dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki osoby dorosłej.
19. W chwili opuszczenia szatni i wyjścia przez uczniów z budynku szkoły
do domu, odpowiedzialność szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się.
20. Po zakończeniu zajęć obowiązkowych, uczeń, który oczekuje na zajęcia
dodatkowe, ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy.
21. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych i jest zobowiązany podporządkować się ich
poleceniom.
22. Na terenie boiska szkolnego obowiązuje regulamin korzystania z boiska.
23. Uczniowie zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu
korzystania z boiska oraz przebywać na boisku wyłącznie pod nadzorem
nauczycieli, trenerów, rodziców.
24. Podczas pobytu uczniów na wycieczkach, zielonych szkołach, na pływalni,
zawodach sportowych i innych, szkoła zapewnienia im bezpieczeństwo, które
uregulowane jest wewnętrznymi regulaminami.
25. Każda impreza w szkole odbywa się za zgodą dyrektora szkoły i musi być
zgłoszona.
26. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub
poza nią odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym
dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.
27. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel ma obowiązek:
udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego,
powiadomienia dyrektora szkoły lub wicedyrektora i rodziców ucznia
o zaistniałym zdarzeniu. Postępowanie w razie wypadku regulują odrębne
przepisy.
28. Pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren
placówki dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
29. Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej
ani samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych
zajęć.
30. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły lub wicedyrektora
w przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje
się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
31. Dyrektor lub wicedyrektor w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji
oraz zawiadamia rodziców ucznia.
32. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz
majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły.
33. Za szkody celowe lub wynikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego
odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.
34. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani
są do zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym
miejscu.
35. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony
rower.
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36. Uczniowie przynoszą do szkoły rzeczy: telefony komórkowe i inny sprzęt
elektroniczny, biżuterię, zegarki na własną odpowiedzialność. Szkoła
nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież rzeczy.
37. Uczniom zabrania się wchodzenia na parking dla pracowników szkoły.
Rozdział 5.
Nauczyciele i inni pracownicy
§33.
1. Zasady zatrudniania pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.
2. Liczbę pracowników Szkoły ustala Dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez
organ prowadzący arkusz organizacyjny.
3. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników Szkoły
określa Dyrektor.
§34.
1. Wicedyrektor Szkoły działa w ramach przydzielonego przez Dyrektora Szkoły
zakresu obowiązków, a podczas jego nieobecności wykonuje jego zadania.
2. Do ogólnego zakresu zadań nauczycieli należy:
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) przygotowywanie szczegółowych kryteriów oceniania nauczanego
przedmiotu;
6) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem w czasie wycieczek itp.;
7) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną itp.;
8) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w
różnych formach doskonalenia zawodowego;
9) troska o estetykę pomieszczeń;
10) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania
uczniów z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z zrealizowanego programu nauczania
i uzyskiwania informacji dotyczących danego ucznia, jego zachowania
i rozwoju;
11) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących;
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13) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
14) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących
w Szkole oraz przepisów BHP i ppoż., obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy;
15) realizacja wszystkich zadań zleconych przez Dyrektora, wynikających
z bieżącej działalności Szkoły.
3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo- oświatowych.
4. Do obowiązków wychowawcy należy sprawowanie opieki wychowawczej,
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego
uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i 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) utrwalanie i rozwijanie tradycji szkolnych i klasowych,
5) wdrażanie uczniów do samorządnej działalności,
6) zapoznanie uczniów z prawem szkolnym i klasowym (Statut Szkoły,
regulaminy i kodeks ucznia),
7) organizowanie współpracy z organizacjami szkolnymi i kołami
zainteresowań,
8) poznawanie, rozwijanie zdolności, zainteresowań i potrzeb ucznia
w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym,
9) otoczenie indywidualną opieką każdego ucznia,
10) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
imprez i uroczystości klasowych oraz innych różnych form życia
w klasie, rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski,
11) ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji
wychowawcy,
12) udział w planowaniu pracy wychowawczej i profilaktycznej klasy,
13) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadnianie
z nimi działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec
tych, którym jest potrzebna indywidualna opieka,
14) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów poprzez:
a) wpisy w dzienniczku ucznia i dzienniku elektronicznym,
b) zebrania klasowe organizowane nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące,
c) indywidualne rozmowy w miarę występujących potrzeb,
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15) współpraca
z pedagogiem
szkolnym
i innymi
specjalistami
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb
i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
16) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej
uwagi na tych, którzy mają trudności, motywowanie dobrze i średnio
uczących się do dalszego podnoszenia wyników,
17) czuwanie nad frekwencją uczniów, dbanie o regularne uczęszczanie
uczniów do szkoły, wyjaśnianie przyczyn nieobecności,
18) współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym w celu rozbudzania
zainteresowań czytelniczych,
19) troska o wychowanie moralne i społeczne uczniów, a w szczególności:
kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach
życzliwości i współdziałania, tworzenie atmosfery sprzyjającej
rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni,
20) rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły
i szerszego środowiska,
21) opieka nad dokumentacją klasy (dziennik elektroniczny, arkusze ocen),
22) opracowywanie planu wychowawczo – profilaktycznego klasy
z uwzględnieniem specyfiki klasy,
23) prowadzenie dokumentacji – Teczka wychowawcy.

§35.

Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy:
1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach
odpowiednich do rozpoznanych potrzeb i możliwości szkoły;
4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci i młodzieży;
5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;
6. inicjowanie i prowadzenie
w sytuacjach kryzysowych;

działań

mediacyjnych

i

interwencyjnych
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7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

rozwijaniu

8. wspomaganie nauczycieli, pomoc w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych,
rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji oraz porad
indywidualnych, udział w pracach zespołów wychowawczych;
9. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami
i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;
10. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§36.
1.
2.

3.
4.

5.

§37.

Do zadań logopedy należy w szczególności:
diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych
w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji
dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz
przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
ucznia i jego uczestnictwa w życiu szkoły,
2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Do zadań nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki
specjalnej (nauczyciela wspomagającego) należy:

1.
rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;
2.
współorganizowanie zajęć edukacyjnych i pracy wychowawczej w formach
integracyjnych, a w szczególności:
1)

opracowanie, wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, dla każdego
ucznia indywidualnych programów edukacyjno — terapeutycznych i czuwanie nad
ich realizacją,
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2)

dostosowanie realizacji programów nauczania, programu wychowawczegoprofilaktycznego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego oraz niedostosowanego społecznie,

3)

prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,

4)

udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze
metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi,

5)

organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej i
psychologicznej dla dziecka oraz jego rodziców.

§38.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej;
2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów;
4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez
szkołę;
5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości
działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu;
6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7. opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole;
8. prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;
9. prowadzenie dokumentacji zajęć.

§39.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego
zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania
dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów
pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe oraz problemowe.
3. Pracą zespołu nauczycieli kieruje jego przewodniczący powoływany przez
Dyrektora.
4. Zespół nauczycieli realizuje własne cele i zadania określone w planie pracy
sporządzonym na dany rok szkolny, zgodnie z założeniami planu pracy
Szkoły.
§40.
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1. W celu prawidłowego funkcjonowania Szkoły zatrudnia się pracowników
administracji i obsługi.
2. Do ogólnego zakresu zadań pracowników administracji i obsługi należy:
1) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących
w Szkole oraz przepisów BHP i ppoż., obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy;
2) przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i społecznych zasad
porządkowych oraz poleceń i wymagań stawianych przez Dyrektora;
3) sumienne i terminowe wykonywanie zadań;
4) zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu zleconych zadań;
5) przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie w środowisku pracy;
6) podnoszenie kwalifikacji;
7) udzielanie uczniom pomocy na terenie należącym do Szkoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.
Rozdział 6.
Zasady oceniania
§41.
1. Ocenianie

wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega
na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez
ucznia wiadomości, umiejętności opisanych w podstawie programowej, a także
wymagań wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych
oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
2) ocenianie bieżące;
3) klasyfikowanie śródroczne i roczne;
4) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
oraz sprawdzianu umiejętności i wiadomości.
3. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają
odrębne przepisy.
4. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa
dokument wewnątrzszkolnego oceniania, uwzględniający obowiązujące przepisy.
Rozdział 7.
Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki

§42.

Uczeń szkoły ma prawo do:
1. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
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2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej;
3. opieki wychowawczej;
4. odpowiednich do jego wieku warunków pobytu w Szkole, zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy;
5. poszanowania jego godności osobistej, nietykalności osobistej i przekonań religijnych;
6. rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów;
7. pomocy w przypadku trudności w nauce;
8. korzystania z poradnictwa pedagogicznego;
9. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;
10. oceny jego postępów w nauce według zasad wewnątrzszkolnego oceniania
uczniów;
11. klasyfikowania i promowania według powszechnie obowiązujących przepisów;
12. wpływania na życie szkolne poprzez pracę w samorządzie uczniowskim;
13. korzystania z pomieszczeń Szkoły, jej sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru;
14. uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych;
15. korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje Szkoła
i Rada Rodziców;
16. bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów
ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§43.
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek losowy.
4. Rada miasta uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta, który dostępny jest
w sekretariacie szkoły oraz u pedagoga szkolnego.
5. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
1) wniosek rodziców;
2) wniosek dyrektora szkoły.
§44.
1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia,
przyjmowanie postaw i zachowań niegodzących i niepozostających
w sprzeczności ze Statutem Szkoły.
2. Do obowiązków ucznia Szkoły należy w szczególności:
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1) regularne i aktywne uczestniczenie w procesie edukacyjnowychowawczym prowadzonym przez Szkołę;
2) systematycznie przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej
wiedzy i umiejętności;
3) poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia Szkoły
zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;
4) respektowanie praw uczniów Szkoły, organów i pracowników Szkoły
wynikających z przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu;
5) godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;
6) okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;
7) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i nauczycieli;
8) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a w tym:
a) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,
c) szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,
d) szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka,
e) naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody;
9) zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii
społecznej, w tym zaniechania używania alkoholu, środków
odurzających i innych używek grożących zdrowiu ucznia oraz innym
uczniom Szkoły, wywierającym także niekorzystny wpływ
na społeczność lokalną;
10) przeciwdziałanie
wszelkim
przejawom
nieodpowiedzialności,
marnotrawstwa i niszczenia majątku Szkoły oraz dbanie o ład
i porządek;
11) dbanie o czystość mowy ojczystej;
12) pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży,
13) przestrzeganie zasad higieny osobistej
14) chodzenie w obowiązującym mundurku szkolnym.
Wzór: strój galowy – granatowy sweter z chabrową lamówką z długim
rękawem i tarczą Szkoły, chabrowa koszulka polo z krótkim rękawem
i tarczą Szkoły. Dziewczynki – czarna lub granatowa spódnica o długości
nieco przed kolana, białe lub cieliste rajstopy lub podkolanówki.
Chłopcy – długie spodnie granatowe lub czarne. Powyższy wzór jest
strojem galowym obowiązującym w szkole we wszystkie dni świąt
i uroczystości szkolnych, religijnych i państwowych.
Wzór: strój codzienny - granatowy sweter z chabrową lamówką
z długim rękawem i tarczą Szkoły, chabrowa koszulka polo z krótkim
rękawem i tarczą Szkoły, ciemne długie spodnie (chłopcy i dziewczęta)
lub ciemna spódnica.
15) posiadanie stroju sportowego na każdej lekcji wychowania fizycznego.
Wzór: biała koszulka, ciemnogranatowe lub czarne krótkie spodenki,
sportowe obuwie zmienne.
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16) przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach
Szkoły oraz zasad bezpieczeństwa określonych przepisami
bezpieczeństwa
i
higieny
w
placówkach
oświatowych
oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
17) informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych
zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia;
18) regularne uczęszczanie na zajęcia oraz usprawiedliwianie spóźnień
i nieobecności w wyznaczonym terminie. Rodzic jest zobowiązany
do usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych.
Usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy
klasy najlepiej w dniu stawienia się na zajęcia. Najpóźniej do 7 dni
po powrocie. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia w dzienniku
dokonuje wychowawca na podstawie informacji o przyczynach
nieobecności dziecka na zajęciach, uzyskanej od rodziców/prawnych
opiekunów poprzez dziennik elektroniczny lub w formie pisemnego
oświadczenia. Oświadczenie może być podpisane przez jednego
z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia
na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia).
Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej
nieobecności na zajęciach.
19) wyłączenie i schowanie do torby telefonu komórkowego i innych posiadanych urządzeń elektronicznych podczas lekcji i na terenie szkoły.
Zgodę na używanie w/w sprzętu musi wyrazić nauczyciel.
§45.

Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:
1. picia alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i zażywania środków
odurzających w szkole i poza nią;
2. przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie
są związane z procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia i życia;
3. noszenia biżuterii stwarzającej zagrożenie dla zdrowia;
4. stosowania przemocy;
5. wychodzenia poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
6. rejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków
bez wiedzy i zgody zainteresowanych;
7. używania podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych bez zgody
nauczyciela;
8. zapraszania obcych osób do szkoły.
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Rozdział 8.
Nagrody i kary, tryb odwoławczy, sprawy sporne
§46.
1. Uczeń Szkoły może być nagrodzony za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce;
2) wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia;
3) wykonywanie prac społecznych na rzecz Szkoły,
4) podejmowanie działań w zakresie wolontariatu,
5) osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.
2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
1) nagrody rzeczowe;
2) wyróżnienia w formie pisemnej,
3) udział w uroczystym spotkaniu Dyrektora szkoły z uczniami
nagrodzonymi.
3. Nagrodami, o których mowa w ust. 1. p.1 są:
1) wpis do Złotej Księgi Absolwentów (najwyższa średnia ocen w szkole/
najwyższy wynik egzaminu ósmoklasisty),
2) umieszczenie zdjęcia ucznia w Galerii Laureatów Konkursów.
4. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może
postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
5. Nagrody, o których mowa w ust.1, mogą być łączone ze złożeniem ich
do dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie
udzielenia nagrody.
§47.
1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych § 44 niniejszego
Statutu, mogą być stosowane wobec niego kary:
1) upomnienie wychowawcy udzielone uczniowi indywidualnie lub
wobec klasy,
2) nagana wychowawcy udzielona uczniowi wobec całej klasy,
3) upomnienie Dyrektora Szkoły,
4) nagana Dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy klasy,
5) upomnienie albo nagana udzielona przez Samorząd Uczniowski,
6) zawieszenie ucznia przez Dyrektora Szkoły lub Samorząd Uczniowski
w pełnieniu funkcji społecznych i reprezentowaniu Szkoły na zewnątrz,
7) odsunięcie przez Dyrektora Szkoły lub wychowawcę ucznia od udziału
w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, imprezach i uroczystościach
szkolnych,
8) obniżenie oceny zachowania,
9) przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy,
10) złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej
szkoły – w szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte
wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.
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2. Uczeń może być ukarany na wniosek Rady Pedagogicznej w innym trybie niż
przewidziany w punkcie 1.
3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary
nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą
ucznia.
4. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.
5. Uczeń może być ukarany za szczególnie rażące naruszenie obowiązków,
a w szczególności gdy:
1) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych i nie wykazuje chęci ich
realizacji;
2) notorycznie i bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia szkolne;
3) w sposób jawny propaguje, wobec pozostałych uczniów w Szkole
i poza nią, sprzeczny z jej założeniami styl bycia i życia;
4) jego pobyt w Szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych;
5) zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli, innych
pracowników Szkoły, innych uczniów;
6) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje
wobec innych przemoc fizyczną i psychiczną;
7) spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki
odurzające na terenie Szkoły lub poza nią;
8) dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu;
9) nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego;
10) jeżeli po zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie
nastąpiła poprawa zachowania ucznia.
§48.
1. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia pełnoletniego z listy
uczniów w określonych przypadkach:
1) za naruszanie zasad współżycia społecznego;
2) negatywne oddziaływanie na społeczność uczniowską;
3) łamanie przepisów prawa wewnątrzszkolnego, które przejawia się
poprzez:
a) nagminne wagary,
b) lekceważenie nauki polegające na otrzymywaniu negatywnych
ocen semestralnych z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiednich
ocen zachowania,
c) dopuszczanie się czynów sprzecznych z prawem (kradzieże,
wymuszenia, pobicia, zastraszanie, fałszowanie dokumentów,
zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków),
d) toczące się przeciwko uczniowi postępowanie karne.
2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
§49.
1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od kary lub zgłaszania
zastrzeżeń do otrzymanej nagrody do:
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2.

3.

4.

5.

6.

1) Dyrektora Szkoły,
2) władz nadzorujących szkołę.
Od upomnienia lub nagany wychowawcy przekazanej uczniowi na piśmie,
rodzic ucznia może odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni
roboczych od wręczenia tego upomnienia lub nagany.
Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni
roboczych od wpłynięcia odwołania. Decyzja Dyrektora w tej kwestii jest
ostateczna.
Od nagany Dyrektora przekazanej uczniowi na piśmie, rodzic ucznia może
odwołać się do władz nadzorujących Szkołę w terminie 3 dni roboczych
od wręczenia uczniowi nagany.
Rodzic nagrodzonego ucznia może zgłosić zastrzeżenia do otrzymanej
nagrody u Dyrektora Szkoły w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych
od otrzymania nagrody.
Dyrektor Szkoły udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3
dni od wpłynięcia zastrzeżenia. Decyzja Dyrektora w tej kwestii jest
ostateczna.

§50.
1. Rodzice ucznia mają prawo do złożenia skargi w terminie 3 dni roboczych
od naruszenia praw ucznia w drodze:
1) ustnej do: wychowawcy, pedagoga lub Dyrektora Szkoły –
ze sporządzeniem notatki służbowej z rozmowy;
2) pisemnej: do Dyrektora.
2. Skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia
prawa ucznia.
3. W ciągu 14 dni roboczych uczeń lub jego rodzice otrzymują odpowiedź
pisemną od Dyrektora Szkoły.
4. W przypadku negatywnej odpowiedzi Dyrektora rodzice ucznia mają prawo
odwołać się Lubuskiego Kuratora Oświaty z powiadomieniem Dyrektora.
§51.
1. Spory i nieporozumienia między uczniami jednego oddziału rozstrzyga
wychowawca, jeżeli to konieczne w porozumieniu z samorządem oddziału
i zainteresowanymi rodzicami.
2. Spory między uczniami różnych oddziałów rozstrzygają wychowawcy tych
oddziałów, jeżeli to konieczne przy udziale samorządów oddziałów,
zainteresowanych rodziców bądź pedagoga szkolnego.
3. Nieporozumienia między uczniem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły
przy współudziale wychowawcy oddziału i rodziców ucznia.
4. Nieporozumienia wynikłe między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga
Dyrektor Szkoły.
5.
Zaistniałe nieporozumienie może zgłosić każda ze stron konfliktu
lub wychowawca oddziału bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.
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6.

Sprawa powinna zostać rozpatrzona w obecności zainteresowanych stron
zgodnie z Regulaminem Skarg i Wniosków.

Rozdział 9.
Współpraca z rodzicami, instytucjami i stowarzyszeniami
§52.
1.

Nauczyciele wspomagają rodziców i współdziałają ze sobą i z nimi w zakresie
nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa
i rozumienia racji obu stron.
3. Współdziałanie zapewnia rodzicom:
1) znajomość celów i zadań szkoły oraz zamierzeń oddziału;
2) znajomość przepisów prawa szkolnego;
3) uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka;
4) możliwość korzystania z porad i konsultacji w sprawach dotyczących
dziecka;
4. Formami współdziałania szkoły z rodzicami są:
1) kontakty rodziców z wychowawcą klasy (zebrania, dziennik
elektroniczny, zajęcia otwarte, imprezy środowiskowe, konsultacje
indywidualne, rozmowy telefoniczne, zeszyt korespondencji, list
polecony, poczta elektroniczna);
2) spotkania Rady Rodziców z Dyrekcją;
3) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami (według przyjętego
na początku każdego roku szkolnego harmonogramu zebrań
i konsultacji);
4) kontakty rodziców z pedagogiem szkolnym;
5) przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły w czasie godzin
urzędowania szkoły (poza stałymi zajęciami dydaktycznymi) oraz
w terminach spotkań z rodzicami;
6) kontakty telefoniczne, poprzez dziennik elektroniczny i wymianę
korespondencji na linii nauczyciel - rodzic, dyrektor - rodzic;
7) zapraszanie rodziców do organizowania imprez, uroczystości,
wycieczek;
8) zapraszanie rodziców przez wychowawców, pedagoga, dyrekcję
w przypadkach drastycznych, kiedy ma miejsce przekraczanie norm
zachowania przez ich dzieci;
9) w przypadku poważnych zagrożeń dotyczących losów ucznia
(gwałtowny spadek wyników nauczania, opuszczanie zajęć
bez usprawiedliwienia, wejście w konflikt z prawem itp.) przyjmuje się
zasadę natychmiastowego kontaktu wychowawcy i pedagoga
szkolnego z rodzicami;
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10) wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji
szkolnej (dzienniki lekcyjne, notatki służbowe).
5. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji,
pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych
z uczniami.
§53.
1. Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Policją,
Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich, Gorzowskim Centrum
Pomocy
Rodzinie
oraz
organizacjami
pożytku
publicznego
i
stowarzyszeniami, których celem statutowym jest działalność charytatywna,
edukacyjna bądź wychowawcza. Działanie te wspierają ideę wolontariatu i
zaangażowania społecznego.
2. W celu realizacji zadań profilaktycznych organizowane są na terenie szkoły
dla uczniów i ich rodziców spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej, Sądu Rejonowego oraz funkcjonariuszami Policji, Straży
Miejskiej itp.

Rozdział 10.
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
§54.
1.

Doradztwo zawodowe prowadzone w placówce ma na celu umożliwienie
uczniowi:
1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego
siebie i własnych predyspozycji zawodowych,
2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów
na nim zachodzących i praw nim rządzących,
3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy
i umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy,
4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych
z potrzebami rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi,
5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno–zawodowej.
2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole realizowane jest przez wszystkich
członków Rady Pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców
i pedagoga, przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów
pracy, np. poradni psychologiczno – pedagogicznych, urzędów pracy,
Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawicieli organizacji zrzeszających
pracodawców.
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole jest realizowane na podstawie
przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu
zróżnicowanych działań, np. zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą
zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy,

39

spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni,
absolwentami, wolontariat.
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole powinno uwzględniać treści
związane z:
1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych,
2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych –
zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości,
ograniczeń zdrowotnych itp.
3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami
szkół i pracodawców,
4) planowaniem własnej kariery edukacyjno – zawodowej,
5) analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym,
krajowym
i międzynarodowym rynku pracy,
6) radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z aktywnością
zawodową,
np. poszukiwanie pierwszego zatrudnienia, bezrobocie, ograniczenia
zdrowotne, zmiana zawodu,
7) uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również
poza systemem oświatowym,
8) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.
5. Szczegółowe zasady doradztwa zawodowego w szkole (w tym sposób
organizacji i realizacji działań) zawarte są w dokumencie Wewnątrzszkolny
System Doradztwa Zawodowego.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe
§55.
1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
3. Zmiany w statucie będą dokonywane uchwałami Rady Pedagogicznej.
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