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I Przepisy wprowadzające
§1
1. Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lubaniu to wewnętrzny akt prawny,
który zapewnia realizację celów i zadań nałożonych na szkołę przez Ustawę
o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. . art. 60, ust. 2 (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia MEN z
21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi
zmianami). Określa on podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności
między poszczególnymi organami szkoły, zasady współdziałania oraz sposób
rozwiązywania sporów między nimi.
Statut szkoły podstawowej obowiązuje wszystkich członków społeczności
szkolnej tj. uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i
obsługi.
2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7
września 1991r. (Dz. U. z 1991r. Nr 95, poz. 425),
1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 4 w Lubaniu,
2) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie
Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;
3) Wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Szkoły;
4) Uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły;
5) Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów
uczniów Szkoły;
6) Wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego
szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Szkole;
7) Nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i
innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Szkole;
8) Pracowniku administracji lub obsługi - należy przez to rozumieć
pracownika administracji lub obsługi zatrudnionego w Szkole;
9) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Lubań;
10)
Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to
rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu.
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II Informacja o szkole podstawowej
§2
1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Lubaniu i jest szkołą publiczną.
2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Kopernika 15.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Lubań.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu.
5. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Lubań.
6. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne
przepisy.

§3
1. Czas trwania nauki w szkole podstawowej zgodnie z ustawą i przepisami w
sprawie ramowych planów nauczania wynosi sześć lat i obejmuje klasy I–VI.
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uprawnia absolwentów do
ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum.
3. Szkoła może organizować klasy z zajęciami dodatkowymi, których realizację
umożliwiają odrębne przepisy.
4. Za zgodą organu prowadzącego Dyrektor szkoły podstawowej może
przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie zajęć indywidualnych z
uczniami, którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała stosowne
orzeczenia.

III Cele i zadania szkoły podstawowej
§4
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych
na jej podstawie z uwzględnieniem Programu Wychowawczego Szkoły i
Programu Profilaktyki Szkoły, potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
środowiska Szkoły.
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§4a
Celem Szkoły jest w szczególności:
1) zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, moralnoemocjonalnego i fizycznego;
2) wspomaganie rodziny w wychowaniu ucznia i przygotowaniu go do:
a) życia indywidualnego;
b) życia w środowisku,
c) życia zawodowego,
d) życia w społeczeństwie;
e) uczestnictwa w kulturze;
3) troska o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia poprzez promowanie zdrowego
trybu życia;
4) zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania uczniom w Szkole;
5) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości
Szkoły poprzez:
a) zorganizowanie zajęć świetlicowych;
b) umożliwianie spożywania posiłków;
c) prowadzenie zajęć specjalistycznych, w tym logopedycznych i innych zajęć o
charakterze terapeutycznym;
d) prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
6) kompensowanie istniejących braków środowiskowych;
7) ochrona poszanowania godności osobistej uczniów oraz życzliwe i
podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i
możliwości psychofizycznych;
8) ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i
likwidowanie go we współpracy z rodzicami i specjalistami.
§4b
W szczególności zadaniem Szkoły jest:
1) organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku;
2) umożliwienie realizacji programu nauczania dostosowanego do
indywidualnych możliwości ucznia;
3) organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań oraz kół przedmiotowych;
4) otaczanie szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji
losowej przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Lubaniu;
5) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej i
logopedycznej w celu jak najlepszego usprawnienia zaburzonych funkcji i
zmniejszenia skutków niepełnosprawności ucznia;
6) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju ucznia w przyjaznym,
bezpiecznym i zdrowym środowisku;
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7) prowadzenie pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej Szkoły w
oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego;
8) rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym
otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
9) kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej,
językowej i religijnej oraz przynależności do społeczności międzynarodowej.
§4c
Szkoła upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje
właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska poprzez:
1) poznanie warunków środowiskowych Gminy Lubań
2) prowadzenie szerokiej profilaktyki poprzez propagowanie zdrowego
stylu życia;
3) propagowanie działań o charakterze rekreacyjno-sportowym na obszarze
Gminy Lubań;
4) promocję zdrowia i higieny, doraźną pomoc w nagłych wypadkach,
okresowe badania i kontrole we współpracy z placówkami służby
zdrowia.
§4d
1. Szkoła zapewnia opiekę oraz dba o warunki sprzyjające prawidłowemu
rozwojowi psychofizycznemu uczniów.
2. Rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów w celu dostosowania
treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych.
3. Organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaniu, a także współpracuje z
innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo oraz pomoc uczniom i ich
rodzicom.
4. Szkoła współdziała z poradnią, o której mowa w ust.3, Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz innymi instytucjami świadczącymi
poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom poprzez
systematyczny kontakt z przedstawicielami poszczególnych placówek w celu
uzyskania pomocy diagnostyczno-terapeutycznej oraz socjalnej.
§4e
1. Szkoła umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w
wybranych dziedzinach poprzez:
1) organizowanie zajęć pozalekcyjnych;
2) organizowanie konkursów naukowych i artystycznych oraz zawodów
sportowych;
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3) udział uczniów w konkursach przedmiotowych, konkursach artystycznych i
zawodach sportowych.
2. Umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnego
programu nauczania lub indywidualnego toku nauki, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
3. Organizuje, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci,
naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.
4. Prowadzi działalność innowacyjną, realizując programy własne, w oparciu o
odrębne przepisy.
§4f
1. Szkoła rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki aktywnego
wypoczynku.
2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki przebywania uczniów na terenie
Szkoły i zajęć poza jej terenem:
1) Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas obowiązkowych
zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel
prowadzący te zajęcia;
2) Opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych sprawuje
nauczyciel pełniący dyżur, zachowując na terenie mu podległym warunki
bezpiecznego wypoczynku;
3) Opiekę nad uczniami podczas organizowanych przez Szkołę
różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki sprawuje kierownik
wycieczki oraz przydzieleni opiekunowie, zgodnie z odrębnymi
przepisami;
3. Szczególną troską o zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy objęte są
zajęcia wychowania fizycznego, rekreacyjno-sportowe, zawody i rozgrywki
sportowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 5 uchylony
§ 5a
1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki.
2. Zapewnia
rodzicom udział w życiu Szkoły, poprzez możliwość
przedstawiania wniosków i uwag na zebraniach rodziców oraz poprzez
udział swoich przedstawicieli w radach klasowych oraz w organach Rady
Rodziców.
§5b
Szkoła organizuje opiekę zdrowotną w zakresie:
1) udzielania doraźnej pomocy przedmedycznej;
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2) dbałości o higienę i estetyczny wygląd uczniów;
3) propagowania oświaty zdrowotnej.

§5c
1. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych
Szkoła udziela pomocy materialnej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Lubaniu.
2. O udzielenie pomocy, o której mowa w ust.1, z wnioskiem do Dyrektora
Szkoły występuje rodzic dziecka, jego wychowawca lub pedagog szkolny.

§ 6 uchylony
§7
1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i
zadań Szkoły, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia poprzez:
1) zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia;
2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
3) realizowanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły;
4) współpracę z rodzicami uczniów.
2.W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła zatrudnia pedagoga.
§8
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z
nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i
mediatorem w rozstrzygnięciu kwestii spornych.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności pożądane jest
prowadzenie przez wychowawcę oddziału przez cały cykl nauczania na
każdym etapie edukacyjnym.
5. Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
1) z urzędu;
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
3) na pisemny wniosek 100% rodziców uczniów danego oddziału.
6. Wnioski, o których mowa w ust.5 pkt 2-3, nie mają dla Dyrektora charakteru
wiążącego.
7. O sposobie ich załatwienia Dyrektor Szkoły informuje wnioskodawcę w
terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.
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IV Organy szkoły
§9
1. Organami Szkoły Podstawowej są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski,
2.Organy Szkoły współpracują ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania,
opieki oraz w rozwiązywaniu wszystkich istotnych problemów Szkoły.
3. Każdy z organów Szkoły ma możliwość:
1) swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich
kompetencji;
2) rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły;
3) uzyskiwania aktualnych informacji o planowanych i podejmowanych
działaniach lub decyzjach innego organu.
§9a
1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady
sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością
Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne
przepisy.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły
wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.
§ 10
1. Dyrektor Szkoły jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz.
2. Do zadań Dyrektora Szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i
nadzorowanie pracy Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych
warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych Szkoły.
§ 10 a
1. Do właściwości rzeczowej Dyrektora Szkoły, określającej zakres jego
działalności, należy w szczególności:
1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością Szkoły:
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a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej wyników klasyfikacji i promocji
uczniów;
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w
odrębnych przepisach;
c) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad
nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w
odrębnych przepisach;
d) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach
Dziecka;
2) w zakresie spraw organizacyjnych:
a) przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły;
b) opracowanie arkusza organizacji Szkoły;
c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;
3) w zakresie spraw finansowych:
a) opracowanie projektu planu finansowego Szkoły;
b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie
Pedagogicznej;
c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie
określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady
gospodarki finansowej szkół;
4) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą
Szkoły;
b) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły;
d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli
oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;
e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów Szkoły oraz prac
konserwacyjno – remontowych;
f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Szkoły;
5) w zakresie spraw porządkowych oraz bhp:
a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w
Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły;
c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i
powszechnej samoobrony.
§ 10 b
1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w
Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Szkoły w szczególności:
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1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników
Szkoły;
2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników Szkoły;
4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych
pracowników Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu
ku temu niezbędnych warunków;
5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie
ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły;
b) ustala:
- regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły;
- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
c) ustala plan urlopów pracowników Szkoły niebędących nauczycielami;
6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z
ustalonym regulaminem.
§ 10 c
1. Dyrektor Szkoły jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają
postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.
§ 10 d
1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą
Pedagogiczną oraz pozostałymi organami Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;
2) zasięga opinii organów Szkoły w sprawach określonych ustawą oraz
przepisami wykonawczymi do ustawy.
§ 10 e
1. Stanowisko Dyrektora Szkoły
powierza i odwołuje z niego organ
prowadzący Szkołę.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne
przepisy.
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§11
1. Rada Pedagogiczna, jako organ Szkoły, posiada w swej właściwości
uprawnienia uchwałodawcze oraz uprawnienia opiniodawcze.
2. W zakres uprawnień uchwałodawczych Rady Pedagogicznej Szkoły wchodzą
sprawy:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) ustalanie szczegółowych kryteriów stopni szkolnych oraz ocen zachowania
ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie;
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych w Szkole;
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły;
7) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz dokonywanie w nim zmian;
8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Zakres uprawnień opiniodawczych Rady Pedagogicznej obejmuje sprawy
dotyczące:
1) powierzenia stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ
prowadzący Szkołę;
2) przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi
Szkoły;
3) organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych;
4) projektu planu finansowego Szkoły;
5) wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i
innych wyróżnień;
6) propozycji Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
7) podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie
do przepisów ustawy.
4. Dyrektor Szkoły może wnioskować o wydanie przez Radę Pedagogiczną
opinii w innych sprawach, niż wymienione w ust.3
5. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) deleguje swojego przedstawiciela do prac w innych organach, w tym komisji
konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły oraz
zespołu oceniającego rozpatrującego odwołania od oceny pracy nauczyciela.
2) uchwala Statut Szkoły oraz dokonuje jego zmian.
6. Tryb postępowania w sprawie wstrzymania wykonania uchwał Rady
Pedagogicznej określa ustawa.
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§ 12 uchylony
§ 13
1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
2. W jej skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego
oddziału. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w
każdym roku szkolnym, a jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady oraz szczegółowy tryb
przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad
oddziałowych do Rady Rodziców.
4. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy uchwalenie w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu
profilaktyki Szkoły oraz uchwalanie regulaminu swojej działalności.
5. W zakres kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców wchodzi:
1) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko Dyrektora Szkoły;
2) możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły,
organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z
wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły;
3) opiniowanie podjęcia działalności w Szkole stowarzyszeń lub innych
organizacji;
4) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
5) zgoda - na wniosek innych organów Szkoły - na wprowadzenie obowiązku
noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;
6) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie
Szkoły;
7) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
8) opiniowanie propozycji wskazujących formy realizacji godzin wychowania
fizycznego;
9) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania Szkoły;
10) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora
Szkoły
11) wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład komisji
powoływanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Szkoły;
12) wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład zespołu
rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny jego pracy;
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§ 14
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest
członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas
członkami samorządów klasowych.
2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o regulamin, w którym określa w
szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe
zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb
podejmowania uchwał.
3. Zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.
4. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
1) pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
2) współdziałanie z Dyrektorem Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych
warunków do nauki;
3) współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych,
turystyczno – krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku i rozrywki;
4) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do
wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;
5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w
szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
6) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;
7) rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.
5. W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy
uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2.
6. Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:
1) możliwość przedstawiania Dyrektorowi Szkoły i innym organom Szkoły
wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
2) wyrażanie opinii w sprawie:
a) wniosku Dyrektora Szkoły o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez
uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju ;
b) wzoru jednolitego stroju;
7. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.
8. Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze statutem Szkoły
oraz regulaminami wewnętrznymi.
§ 15
1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży i dzieci albo
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rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których
mowa w ust. 1, wyraża dyrektor szkoły podstawowej po uprzednim
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii
Rady Pedagogicznej.
§ 16
1. Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji.
2. Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i
realizacji statutowych celów i zadań Szkoły.
3. Współdziałanie organów Szkoły obywa się według następujących zasad:
1) pozytywnej motywacji;
2) partnerstwa;
3) wielostronnego przepływu informacji;
4) aktywnej i systematycznej współpracy;
5) rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
4. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły.
5. Współdziałanie organów Szkoły obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w
przepisach prawa oraz w Statucie Szkoły poprzez:
a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;
b) organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły;
c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich
spraw Szkoły;
d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;
2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach
określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami
poszczególnych organów;
3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i
podejmowanych działaniach lub podjętych decyzjach. .
6. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala
Dyrektor Szkoły.
§ 16 a
1. Spory między organami Szkoły rozpatrywane są na wspólnych zebraniach
organów.
2. Organy między sobą ustalają formy ich rozstrzygnięcia.
3. Dopuszcza się możliwość powołania komisji, w której skład wchodzi
mediator zaakceptowany przez strony sporu.
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4. Komisja, o której mowa w ust.3, po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo
do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez
siebie zasad.
5. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu.
6. W przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie Szkoły,
każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub
sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od zakresu właściwości
rzeczowej oraz przedmiotu sporu.

V Organizacja pracy szkoły
§ 17
Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniając terminy
ich rozpoczęcia i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i
letnich oraz dni wolnych od zajęć, określonych w przepisach w sprawie
organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych.
§ 18
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora
najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, na podstawie wykazu
uczniów, planu nauczania, zasad organizacji roku szkolnego opracowanych
przez organ prowadzący szkołę.
2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza najpóźniej do 30 maja każdego
roku organ prowadzący szkołę.
3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności:
a)
liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników na stanowiskach
kierowniczych,
b)
ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę;
c)
liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych
nauczycieli;
d)
liczbę godzin zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań i
innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków organu
prowadzącego.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy
rozkład zajęć, określający organizację stałych obowiązkowych i
nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
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§ 19
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów,
którzy w danym roku szkolnym realizują wszystkie obowiązkowe przedmioty
określone planem nauczania i szkolnym zestawem programów nauczania.
2. W roku szkolnym 2015/2016 zajęcia edukacyjne w klasach pierwszych i
drugich są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
3. Zapis z ust.2 obowiązywać będzie w klasach trzecich od roku szkolnego
2016/2017.
4. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia
zajęć dydaktycznych, ucznia zamieszkałego
w obwodzie szkoły,
powodującego zwiększenie liczby uczniów w oddziale powyżej 25,
dyrektor szkoły – po poinformowaniu rady oddziałowej – dzieli dany
oddział.
5. Dyrektor może odstąpić od podziału - zwiększając liczbę uczniów w
oddziale ponad liczbę 25 - na wniosek rady oddziałowej i po uzyskaniu
zgody organu prowadzącego.
6. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona o nie więcej niż 2
uczniów.
7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia
się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
8. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze
zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
9. O liczbie utworzonych oddziałów w danym roku szkolnym decyduje liczba
uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły, o ile organ prowadzący Szkołę
nie przyjmie odrębnych uregulowań w tym zakresie.

§ 20
Ze względu na niewystarczającą liczbę izb lekcyjnych nauka w szkole
podstawowej może odbywać się na dwie zmiany (na zasadach ustalonych przez
Dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną).
§ 21
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy
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czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać
z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej.
4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala
nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć,
o którym mowa w ust. 3.
5. Przerwy lekcyjne trwają 10 minut, a po 3 lekcji – długa przerwa trwa 15
minut.
§ 21 a
1. Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) W systemie klasowo-lekcyjnym;
2) W grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem
zasad podziału na grupy;
3) W strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego
samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki,
zajęcia wychowania fizycznego;
4) W toku nauczania indywidualnego;
5) W formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu
nauczania;
6) W formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza
szkołą ;
7) W formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, zainteresowań,
zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologicznopedagogicznej;
8) W formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej
w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla
danej klasy w cyklu kształcenia (wychowanie fizyczne).
2.W celu realizacji zadań statutowych w Szkole prowadzone są:
1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującymi w danym oddziale
planem nauczania;
2) dodatkowe zajęcia dydaktyczne, w tym koła zainteresowań, koła
przedmiotowe, sportowe, artystyczne i inne wynikające z potrzeb uczniów.
3. Zajęcia dodatkowe organizowane są stosownie do posiadanych środków
finansowych w wymiarze i czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
§ 21 b
Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może
wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w § 21 a.

§ 21 c
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Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela,
przeznaczone są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych,
rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej.
Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego.

§ 21 d

1. Uczniowie klas III, IV i V przed zakończeniem roku szkolnego dokonują
wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć
zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i
uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca
zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych szkoły.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane jako zajęcia
lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:
1) Zajęć sportowych;
2) Zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
3) Zajęć tanecznych;
4) Aktywnych form turystyki
3. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania
fizycznego w formie zajęć określonych w ust. 2 z zachowaniem liczby
godzin przeznaczonych na te zajęcia.

§ 21 e
1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów)
szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do
średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się
ocenę ustaloną jako średnia ocen z rocznych lub klasyfikacyjnych
uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli liczba ta nie jest liczba całkowitą, ocenę
należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
3. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów)
szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie w wymiarze 0,5
godziny na cykl edukacyjny.
4. Zajęcia, o których mowa w § 21 e ust. 3, nie podlegają ocenie i nie mają
wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na
ukończenie szkoły przez ucznia.
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§ 21 f
1. Uczeń może być zwolniony z obecności na zajęciach wychowania
fizycznego po spełnieniu warunków:
1) Lekcje wychowania fizycznego, z których uczeń ma być zwolniony,
umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu.
2) Rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym
wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego
nieobecności na zajęciach.
3) Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego ma
obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym
planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami
lekcyjnymi.
4) Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po
otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
2. Podstawą do wydania przez Dyrektora Szkoły decyzji określonej w ust. 1 pkt
4 jest opinia lekarza o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach
wychowania fizycznego przez okres wskazany w tej opinii lub opinia o
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach
wychowania fizycznego wydana przez lekarza na czas określony w tej opinii.

§ 22
1. Podział oddziału na grupy dokonywany jest na zajęciach wymagających
specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad
określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
2. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia
nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo –
lekcyjnym
w
grupach
oddziałowych,
międzyoddziałowych,
międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela)
dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie
jednemu nauczycielowi opieki w jednej sali nad taką grupą.
4. Klasę można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po
uprzednim poinformowaniu uczniów o tym fakcie.
5. Rodzic lub osoba przez niego upoważniona może zwolnić ucznia z danej
lekcji, osobiście odbierając go ze szkoły i informując o tym nauczyciela bądź
wychowawcę.
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§ 23
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas
pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły
podstawowej, organizuje się świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
3. Liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć 25 uczniów.
4. Szczegółowe zasady organizacji świetlicy określa regulamin świetlicy.

§ 24
1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Biblioteka jest interdyscyplinarną
pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych,
doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.
2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i inni
pracownicy szkoły.
3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwiać:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.
4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas
zajęć lekcyjnych i po jej zakończeniu.
5. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki określa regulamin biblioteki.
6. Sposoby i formy korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych
określa Załącznik nr 1 do Regulaminu Biblioteki.

§ 25
Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość
korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) pracowni komputerowych;
3) biblioteki;
4) świetlicy;
5) gabinetu pielęgniarki szkolnej;
6) gabinetu terapii pedagogicznej;
7) gabinetu pedagoga;
8) gabinetu logopedy;
9) sali sportowej;
10) boisk oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
11) szatni.
21

§ 26
1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację
indywidualnego programu nauki zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia
19 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 3, poz. 28) w sprawie warunków i trybu
udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz
organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację
indywidualnego toku nauki – ITN.
2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
a) Wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub
wszystkich przedmiotów;
b) Oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na
koniec roku/semestru.
3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania
objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego
programu nauki.
4. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być
udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych
przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w planie nauczania
danej klasy.
6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program
nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i
promowany w czasie całego roku szkolnego.
7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
1) Rodzice (prawni opiekunowie)
2) Wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,
których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów
ucznia)
8. Wniosek składa się do Dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy
klasy, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach,
oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek,
opracowuje program nauki.
10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia,
nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole
oraz zainteresowany uczeń.
11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8, dyrektor szkoły zasięga
opinii Rady Pedagogicznej i Publicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
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12. Dyrektor szkoły zezwala na ITN w formie decyzji administracyjnej w
przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii
Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
13. W przypadku zezwolenia ITN umożliwiającego realizację w ciągu jednego
roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas
wymagana jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
14. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego
kierunkiem chciałby pracować.
16. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza
nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności
tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i
nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
17. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do
danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na
wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we
własnym zakresie.
18. Uczeń decyduje o jednej z następujących form ITN:
a) Uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej
godzinie konsultacji indywidualnych;
b) Zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału
obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku
szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji
uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
19. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny
tygodniowo lub 2 godzin co dwa tygodnie.
20. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
21. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu
klasyfikacyjnego, przeprowadzanego w terminie ustalonym z uczniem.
22. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia
rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
23. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen
ucznia.
24. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia
uzyskane w ITN.
25. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program
lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z
uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu
promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne
osiągnięcia ucznia”.
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VI Organizacja i świadczenie
pomocy psychologiczno–pedagogicznej
§ 27
Szkoła organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologicznopedagogicznej.
§ 28
Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji
za zgodą rodzica.
§ 29
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych
potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i
wiadomości przez ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem;
6) wspieraniu rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci;
7) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych;
8) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych.
2. Zadania Szkoły, o których mowa w pkt. 1 realizowane są we współpracy z
rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami
specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami oraz podmiotami
działającymi na rzecz rodziny i dziecka.

§ 30
1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie
możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z :
1) wybitnych uzdolnień;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

niepełnosprawności;
niedostosowania społecznego;
zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
specyficznych trudności w uczeniu się ;
zaburzeń komunikacji językowej;
choroby przewlekłej;
zaburzeń psychicznych;
sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
zaniedbań środowiskowych;
trudności adaptacyjnych;
odmienności kulturowej.
§ 31

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;
2) specjaliści wykonujący w szkole zadania
psychologiczno-pedagogicznej.

z

zakresu

pomocy

§ 32
1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek
prowadzić działania pedagogiczne poprzez:
1) realizację zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego do spraw Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej;
2) dokonywanie oceny efektywności świadczonej pomocy.
§ 33
1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/uczniowie ze względu na potrzeby
rozwojowe lub edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologicznopedagogicznej nauczyciel/specjalista informuje o tym niezwłocznie
wychowawcę klasowego.
2. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną mogą wnioskować także:
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
2) uczeń;
3) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
4) dyrektor szkoły;
5) inni pracownicy działający na rzecz ucznia i rodziny.
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§ 34
Wychowawca klasy, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o
konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

§ 35
uchylony
§ 36
1. Koordynatorem pracy Zespołu do spraw Pomocy PsychologicznoPedagogicznej jest pedagog szkolny.
2. Do zadań koordynatora należy:
1) ustalanie terminów spotkań Zespołu;
2) zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora szkoły i
wszystkich członków (z tygodniowym wyprzedzeniem);
3) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów.
§ 37
Na podstawie zaleceń Zespołu dyrektor szkoły ustala formy, sposoby i okres
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w
którym poszczególne formy pomocy będą realizowane biorąc pod uwagę
wszystkie godziny, które w danym roku mogą być przeznaczone na realizację
tych form.
§ 38
O ustalonych formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń,
informuje rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 39
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
2) zajęć specjalistycznych w tym korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych, socjoterapii;
3) innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
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§ 40
W szkole rozpoznaje się indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne
uczniów.
§ 41
1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie
rozmów z rodzicami, uczniem, a także prowadzenia obserwacji
pedagogicznych.
2. W szkole organizuje się kółka zainteresowań.
3. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w
uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji, udziela uczniowi
zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki,
zgodnie z zasadami opisanym w § 26 Statutu szkoły.

§ 42
1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach polega na:
1) dostosowywaniu metod i form w pracy z uczniem do jego możliwości;
2) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze
specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;
3) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

§ 43
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają
znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć
edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone
są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych.
2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi
wymaga zgody rodzica.
3. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor
szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na
podstawie opinii wychowawcy.
§ 44
1. Zajęcia specjalistyczne organizowane są w miarę potrzeby. Należą do nich:
1) zajęcia korekcyjno–kompensacyjne;
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2) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze
terapeutycznym;.
3) zajęcia logopedyczne.
1a. Liczbę uczestników na poszczególnych zajęciach wymienionych w ust. 1,
pkt. 1-3 określają odrębne przepisy.
2. Zajęcia specjalistyczne i dydaktyczno-wyrównawcze prowadzą nauczyciele i
specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
§ 45
Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
§ 46
O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami
specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły za zgodą rodzica ucznia.
§ 47
O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje
dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 48
W szkole zatrudniony jest pedagog, a w miarę potrzeb specjaliści, posiadający
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
§ 49
Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog
oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć
specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§ 50 otrzymuje brzmienie
W szkole w miarę potrzeb prowadzone są warsztaty dla rodziców.
§ 51
uchylony

28

VI A Organizacja nauczania i zajęć rewalidacyjnych
uczniom niepełnosprawnym
§ 52
W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia
psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym.
§ 53
1. Szkoła zapewnia w miarę możliwości odpowiednie, ze względu na
indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do
nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.
2. Szkoła organizuje w miarę możliwości zajęcia zgodnie z zaleceniami
zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia odpowiada Dyrektor.
§ 54
1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu
edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć
obowiązkowych.
2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu
podejmuje w formie uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zespołu Wspierającego ds. Pomocy PsychologicznoPedagogicznej oraz zgody rodziców.
3. Opinię, o której mowa w ust. 2, sporządza się na piśmie.
4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej
do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później
niż do końca lutego w klasie III i klasie VI szkoły podstawowej.
6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w
przypadkach:
1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy
programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie
edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi
nieobecnościami;
2) psycho-emocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.
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§ 55
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku
szkolnego, w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 18-ty rok życia.
§ 56
1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne,
zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tygodniowy
wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale
ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny na ucznia.
2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym
planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
§ 57
1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Zespół Wspierający do spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)
dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”.
2. Formę programu określają odrębne przepisy.
3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
4. Zespół Wspierający przynajmniej raz w roku dokonuje okresowej
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając
ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.
§ 58
W szkole organizowane są w miarę możliwości zajęcia rewalidacyjne zgodne z
potrzebami uczniów i zaleceniami zawartymi w orzeczeniu z poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
§ 59
1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo
nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w
celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem
społecznym.
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2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 współpracują z pracownikami
dydaktycznymi szkoły według wspólnie ustalonych zasad.
3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i
zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi
nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1 i 2, lub w których
nauczyciele ci uczestniczą.

§ 60
1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego
dalej „sprawdzianem”, przeprowadzanych zgodnie z przepisami w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich
niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie
lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych
do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju
niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych regulują odrębne przepisy.
3. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków
przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub
absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o
szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form
przeprowadzania sprawdzianu podaną do publicznej wiadomości na stronie
internetowej CKE.
4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3, należy do obowiązków
przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
§ 61
Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole.
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VII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły podstawowej
§ 62
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i
obsługi.
1) Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na
podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
2) Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie
sprawnego funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego
otoczenia w ładzie i czystości.
3) Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Statutu,
wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.
4) Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa
Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem:
a) odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie
zajęć organizowanych przez Szkołę;
b) odpowiedzialności za powierzone mienie;
c) współpracy z rodzicami;
d) doskonalenia warsztatu pracy;
e) realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.
2. W szkole przy stworzeniu oddziału integracyjnego dyrektor zatrudnia
dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne
oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych
przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, w szkole można zatrudnić
pomoc nauczyciela.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w
ust 1 i 2, określają odrębne przepisy.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu może przyjmować słuchaczy zakładów
kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących
nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za
jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia
nauczycieli lub szkoła wyższą.
5. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na
praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada dyrektor szkoły i
opiekun.
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§ 63
1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, można tworzyć stanowisko
wicedyrektora. Stanowisko Wicedyrektora Szkoły powierza Dyrektor Szkoły
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej.
2. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego, może
tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska
kierownicze.
3. Określa się następujący zakres kompetencji dla Wicedyrektora Szkoły:
1) zastępuje Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności,
2) przygotowuje projekty następujących dokumentów:
a) szkolnego programu wychowawczego;
b) tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;
c) kalendarza imprez szkolnych;
3) ustala harmonogram dyżurów nauczycielskich i kontroluje przebieg ich
realizacji;
4) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich
dokumentację;
5) prowadzi dokumentację i dokonuje rozliczeń godzin ponadwymiarowych;
6) nadzoruje organizację i przebieg wycieczek szkolnych;
7) organizuje i koordynuje bieżącą działalność w zakresie nauczania i
wychowania dla wychowawców klas I-VI, świetlicy, biblioteki szkolnej oraz
pedagoga szkolnego;
8) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów klas I -VI.
9) przygotowuje projekty oceny pracy nauczycieli, nad którym sprawuje
bezpośredni nadzór pedagogiczny;
10) wnioskuje do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar
w stosunku do nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje;
11) kontroluje księgi ewidencji dzieci i uczniów oraz kontroluje spełnianie
przez nich obowiązku szkolnego;
12) opracowuje ocenę uzyskiwanych efektów kształcenia, wychowania i
opieki;
13) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły.
4. Szczegółowy zakres czynności dla Wicedyrektora Szkoły jego uprawnień i
odpowiedzialności określa Dyrektor Szkoły.
§ 64
1. Nauczyciel sprawuje:
1) bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły
podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;
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2) opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek
i zorganizowanych wyjść;
3) opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do
pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz
harmonogramem ustalającym porządek, czas i terminy dyżurów.
2. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:
1) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;
2) dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;
3) stosuje przyjęte przez Szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów;
4) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje;
5) systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i
wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;
6) przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz
innych form współzawodnictwa naukowego i sportowego;
7) udziela indywidualnej pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w
nauce;
8) czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady
Pedagogicznej.
3. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
1) wyboru programu nauczania;
2) decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktycznowychowawczym;
3) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań
edukacyjnych;
4) opracowania własnego program nauczania;
5) zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych.
4. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za :
1) prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznowychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy;
2) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;
3) włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem,
Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki Szkoły;
4) uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i
możliwości uczniów;
5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas
zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią;
6) przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;
7) powierzone mu mienie Szkoły.
5. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.
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§ 65
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół
wychowawczy, którego zadaniem jest:
1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego
modyfikowanie w miarę potrzeb;
2) korelowanie treści przedmiotowych przekazywanych na poszczególnych
przedmiotach;
3) zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących w danym oddziale nauczycieli
w celu stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i
wychowawczego na cały zespół klasowy;
4) analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie
stosownych wniosków związanych z ze zmianą organizacji kształcenia
Radzie Pedagogicznej;
5) wspieranie
wychowawcy
klasy
w
rozwiązywaniu
problemów
wychowawczych.
2.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły stałe i zespoły doraźne.
3.W Szkole Podstawowej nr 4 funkcjonują następujące zespoły stałe: Zespół
Edukacyjno-Wychowawczy kl. I-III, Zespół Wychowawców kl. I-VI, Zespół
Nauczycieli Bloku Humanistyczno-Społecznego, Zespół Nauczycieli Języków
Obcych, Zespół Nauczycieli Bloku Matematyczno-Przyrodniczego, Zespół ds.
Sportu i Rekreacji, Zespół Wspierający ds. Pomocy PsychologicznoPedagogicznej, Zespół ds. Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, Zespół
Ewaluacji Wewnętrznej oraz Zespół Wspierania Uzdolnień.
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora.
5. Szczegółowe zadania i cele zawarte są w regulaminie zespołów
nauczycielskich.
§ 66
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez
wychowanka.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
1) otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;
2) współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o programie i planie
wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i
koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec
tych uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to
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4)
a)
b)
c)
d)
e)

f)
3.

4.

5.

6.
7.
1)
2)
3)

4)
5)
6)
8.
1)
2)
3)

zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z dysfunkcjami i
niepowodzeniami);
utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:
poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;
udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;
włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;
powiadamiania o przewidywanej dla ucznia okresowej/rocznej ocenie
niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej;
współpracuje z pedagogiem, psychologiem, logopedą w rozpoznawaniu
różnorodnych potrzeb uczniów.
Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy:
dziennika lekcyjnego, dziennika wychowawcy, arkuszy ocen i innej
dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami
Dyrektora Szkoły.
Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i
metodycznej ze strony pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły, Rady
Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie
placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
Wychowawca ustala spójne ze Szkolnym Programem Wychowawczym i
Programem Profilaktyki treści i formy zajęć tematycznych na godzinach
przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące
w Szkole zasady oceny zachowania uczniów.
Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:
programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym,
w tym opracowaniu programu wychowawczego na dany rok szkolny;
dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji
klasy;
udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy
z nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w
Szkole;
informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania;
utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów;
organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami.
Wychowawca odpowiada za:
osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;
integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu
wychowawczego klasy i Szkoły;
poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków
znajdujących się w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;
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4) bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych,
wycieczek, spotkań.
§ 67

1. Do obowiązków pedagoga i logopedy w Szkole należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych
uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
2) wspieranie mocnych stron uczniów;
3) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;
4) zapobieganie zaburzeniom zachowania;
5) realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
środowisku szkolnym;
6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
2. Pedagog jest koordynatorem ds. bezpieczeństwa w szkole.

§ 68
1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace
organizacyjne.
2. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
1) udostępniania zbiorów;
2) udzielania potrzebnych informacji;
3) udzielania porad przy wyborze lektury;
4) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy
wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów;
5) pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktycznowychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;
6) przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń
i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych
klasach,
7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
3. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest
do:
1) gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
2) zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji
oraz odpisywania ubytków w tych materiałach;
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3)
4)
5)
6)

sporządzania planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy;
prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;
prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;
prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.
§ 69

1. W szkole zatrudniony może być wychowawca świetlicy. Do zadań
wychowawcy świetlicy należy w szczególności:
1) organizowanie uczniom pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki
własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania
fizycznego mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień organizowanie zajęć w tym zakresie,
4) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków,
kultury życia codziennego,
5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, ekologicznej, kształtowanie
u uczniów nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie
zdrowia,
6) rozwijanie samorządności i samodzielności oraz społecznej aktywności,
7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze
świetlicy.
2. Nauczyciel - wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za:
1) właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;
2) regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy,
uczęszczanie dzieci na zajęcia;
3) utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego
pomieszczeń świetlicy;
4) zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece (w czasie zajęć w
świetlicy i poza nią);
5) stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;
6) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;
7) prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.
§ 70
1. Stałą opiekę zdrowotną nad uczniami w siedzibie szkoły może sprawować
zgodnie ze swoimi uprawnieniami zawodowymi pielęgniarka szkolna.
2. Zasady zatrudniania w szkole pracowników służby zdrowia reguluje Minister
Zdrowia i Opieki Społecznej.

38

§ 71
1. Nauczycielowi do chwili uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
pomocy metodycznej i merytorycznej udziela dyrektor szkoły i
przydzielony przez dyrektora opiekun stażu.
2. Do obowiązków opiekuna stażu w szczególności należy:
1) pomoc w przygotowaniu Planu Rozwoju Zawodowego;
2) obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przez nauczyciela;
3) prezentacja własnych zajęć;
4) zapoznanie nauczyciela ze szkołą, przepisami oraz dokumentacją;
5) sporządzenie projektu oceny pracy w terminie 14 dni po zakończeniu
stażu przez powierzonego mu nauczyciela.
§ 72
Szczegółowy zakres zadań i obowiązków pracowników administracji i obsługi
ustala w oparciu o obowiązujące przepisy dyrektor szkoły.

VIII Uczniowie szkoły
§ 73
1. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa.
2. Obowiązek szkolny ucznia rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego i
trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca
roku szkolnego, w którym uczeń kończy 18 lat.
§ 74
Przyjmowanie uczniów do Szkoły odbywa się w trybie i na warunkach
określonych w odrębnych przepisach.
§ 75
uchylony
§ 76
uchylony
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§ 77
1. Szkoła prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
2. Spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 78
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami
2) higieny pracy umysłowej,
3) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
oraz poszanowania jego godności,
5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym,
6) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia
szkoły oraz wyznawanej religii – jeśli nie narusza to dobra innych osób i
nie uwłacza niczyjej godności osobistej,
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, przejawiania własnej
aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu
wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości
dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i
odpowiedzi,
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z przedmiotów oraz
zachowania oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
9) indywidualnego programu lub toku nauki oraz do indywidualnego
nauczania,
10) korzystania z porad pedagoga,
11) pomocy w przypadku trudności w nauce,
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
13) wpływu na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole,
14) przedstawianie wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym
nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy,
odpowiedzi, wyjaśnień,
15) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowania szkoły w
konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze
swoimi możliwościami i umiejętnościami,
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16) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych (na okres ferii i przerw
świątecznych nie zadaje się prac domowych),
17) dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z
opanowaniem materiału , ma też prawo do pomocy ze strony kolegów,
18) informowania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminach
całogodzinnych sprawdzianów wiadomości. Sprawdzian taki może być
jeden w ciągu dnia, a liczba sprawdzianów w ciągu tygodnia nie może
przekroczyć 3.
19) za pośrednictwem rodziców do odwołania się od zastosowania wobec
niego kary.
20) do uczestniczenia w dodatkowych zajęciach edukacyjnych za pisemną
zgodą rodziców.
21) do oceny zgodnej z zasadami WZO.
2. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z
międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.
§ 79
1. Uczeń ma obowiązek:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy
nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego
przygotowania się do zajęć szkolnych,
2) uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie
uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, rozwijać swe
zdolności i zainteresowania,
3) dbać o honor i tradycję szkoły, współtworzyć jej autorytet,
4) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o
piękno mowy ojczystej, okazywania szacunku nauczycielom i innym
pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom
dyrektora szkoły podstawowej, rady samorządu klasowego lub
szkolnego,
5) chronić własne życie i zdrowie oraz swoich kolegów, dbać o
bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,
6) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, przeciwstawiać się przejawom
brutalności i wulgarności, szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
szanować wolność, godność osobistą drugiego człowieka,
7) dbać o ład, porządek i higienę oraz o wspólne dobro,
8) dbać o schludny i estetyczny wygląd,
9) nosić odpowiedni strój: galowy - na uroczystości szkolne oraz
obowiązujący strój szkolny (mundurek);
10) pełnić dyżury szkolne wg harmonogramu,
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11) dopilnować, aby rodzic usprawiedliwił nieobecności na zajęciach w
ciągu dwóch tygodni w formie pisemnej lub ustnej,
12) uzupełniania notatek w zeszytach na czas swojej nieobecności w szkole,
13) właściwie korzystać z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły i
podczas zorganizowanych wyjść poza teren szkoły zgodnie z
regulaminem,
14) przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły (zgodnie z
obowiązującym planem zajęć).
15) wyłączenia telefonu komórkowego podczas zajęć.
§ 80
1. Ucznia nagradza się za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,
2) pracę społeczną na rzecz szkoły,
3) godne reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych poza
szkołą,
4) zajęcia I, II, III miejsca w konkursach organizowanych przez szkołę,
5) wzorową postawę obywatelską, dzielność i odwagę,
6) 100 % frekwencję na zajęciach szkolnych.
7) największą ilość przeczytanych książek.
2. W stosunku do ucznia stosuje się następujące nagrody :
1) pochwała wychowawcy wobec klasy,
2) pochwała wychowawcy na klasowym zebraniu rodziców,
3) pochwała dyrektora wobec społeczności szkoły,
4) list gratulacyjny do rodziców,
5) nagrody rzeczowe i dyplomy uznania,
6) nagroda pieniężna lub rzeczowa.
§ 81
1. Za nieprzestrzeganie i uchylanie się od obowiązków uczeń może otrzymać
kary w formie:
1) upomnienia przez wychowawcę klasy,
2) wpisania uwagi do zeszytu opinii,
3) rozmowy dyscyplinującej z pedagogiem,
4) wezwania rodziców i zapoznania ich z występkiem ucznia,
5) pozbawienia pełnienia funkcji społecznej,
6) udzielania nagany przez wychowawcę lub dyrektora,
7) zawieszenia prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub
reprezentowania szkoły na zewnątrz,
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8) stawienia się na komisji wychowawczej wraz z rodzicami (prawnymi
opiekunami) dyrektorem, pedagogiem, wychowawcą, przedstawicielem
Policji.
9) przeniesienie do innego oddziału szkoły na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej,
10) przeniesienie do innej szkoły podstawowej gdy:
a) jego pobyt w Szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych;
b) zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych
uczniów;
c) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec
innych przemoc fizyczną;
d) jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki
odurzające na terenie Szkoły lub poza nią;
e) dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej;
f) dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu;
g) nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po
zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła
poprawa zachowania ucznia.
2. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
3. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
4. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

VIII A Prawa i obowiązki rodziców
§ 81 a
1. Rodzice uczniów mają prawo do :
1) zapoznania się ze Statutem Szkoły i regulaminami obowiązującymi w
Szkole;
2) zapoznania się z programem edukacyjnym, wychowawczym i
profilaktycznym Szkoły, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania
oraz
przepisami
dotyczącymi
klasyfikowania,
promowania
i
przeprowadzania sprawdzianu;
3) bieżącej informacji na temat zachowania, umiejętności i postępów w nauce
swoich dzieci, a także przyczyn trudności szkolnych;
4) informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
5) organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, dodatkowych zebrań
na terenie Szkoły dotyczących spraw dydaktyczno-wychowawczych.
2. Rodzice mają obowiązek :
1) współpracować ze Szkołą w sprawie kształcenia i wychowania swego
dziecka;
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a) brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach;
b) przestrzegać ustaleń zawartych w Statucie i regulaminach obowiązujących w
Szkole.
c) usprawiedliwiać nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych.

IX Postanowienia końcowe
§ 82
Szkoła używa pieczęci urzędowej i stempla wg określonego .

§ 83
1. Szkoła posiada sztandar. Wzór sztandaru określa Załącznik Nr 1 do Statutu
Szkoły.
2. Szkoła posiada ceremoniał wewnątrzszkolny, który stanowi Załącznik Nr 1
do Statutu Szkoły.
3. Regulaminy określające działalność organów Szkoły, jak również wynikające
z zadań Szkoły, nie mogą być sprzeczne z przepisami Statutu oraz z
przepisami wykonawczymi do ustawy.
§ 84
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację wg obowiązującej instrukcji
kancelaryjnej.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określa organ
prowadzący szkołę wg odrębnych przepisów.
3. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego
postanowień określa ustawa.
4. Statut zawiera następujące załączniki, które stanowią integralną część Statutu:
1) SSz załącznik nr 1 – Ceremoniał wewnątrzszkolny
2) SSz załącznik nr 2 – Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO)
3) SSz załącznik nr 3 - Szkolny Program Wychowawczy
4) SSz załącznik nr 4 - Szkolny Program Profilaktyki
5) SSz załącznik nr 5 – Szkolny Program Rozwijania Zainteresowań i
Uzdolnień
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6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

SSz załącznik nr 6 - Strategia działań wychowawczych i
zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży
zagrożonej uzależnieniem
SSz załącznik nr 7 - Procedura organizowania wyjazdowych wycieczek
szkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Lubaniu
SSz załącznik nr 8 - Regulamin Samorządu Uczniowskiego
SSz załącznik nr 9 - Regulamin WDN
SSz załącznik nr 10 – Procedura zwalniania uczniów z zajęć i
usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole
SSz załącznik nr 11 - Regulamin świetlicy szkolnej
SSz załącznik nr 12 - Regulamin biblioteki szkolnej
SSz załącznik nr 13 – Procedura kontaktów z rodzicami
SSz załącznik nr 14 - Procedury postępowania w przypadku zaistnienia
wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych
SSz załącznik nr 15 – Regulamin Zespołów Nauczycielskich
SSz załącznik nr 16 - Rola i zadania szkolnego koordynatora ds.
bezpieczeństw
SSz załącznik nr 17 – Procedura postępowania w przypadku braku
dbałości ucznia o schludny wygląd i strój uczniowski
SSz załącznik nr 18 – Regulamin korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły
SSz załącznik nr 19 – Regulamin Szkolnego Zespołu Wychowawczego
oraz Szkolnej Komisji Wychowawczej
SSz załącznik nr 20 - Regulamin nauczyciela dyżurnego
SSz załącznik nr 21 System pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wspierania uczniów
SSz załącznik nr 22 – Wzór pieczęci urzędowej i stempla
§ 85

Zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzone uchwałą Rady
Pedagogicznej.
§ 86
Niniejszy Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu
17 września 2013 roku.
Niniejszy Statut został znowelizowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w
dniu 28 sierpnia 2015 roku.
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