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STATUT
SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„ZIPI INKLUZJA”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1.

Społeczna Szkoła Podstawowa „ZIPI INKLUZJA” zwana dalej ”Szkołą” działa na podstawie niniejszego

statutu.
2.

Pełna nazwa placówki brzmi:

Społeczna Szkoła Podstawowa „ZIPI INKLUZJA” z siedzibą:
32-050 Skawina ul. Władysława Sikorskiego 13
Organem prowadzącym jest osoba prawna:
Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca
32-050 Skawina, ul. Ks. Walentego Troski 3A
KRS: 0000499297
NIP: 9442246033, REGON: 123069657
3.

Szkoła działa zgodnie ze statutem Fundacji INKLUZJA – Edukacja Włączająca, w ramach realizacji

celów statutowych.
4.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

§2
1.

Szkoła:

a)

kształci na poziomach I-VIII w dwóch etapach edukacyjnych : I etap : poziom I-III II etap :poziom IV-

VIII;
b)

realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową dla szkół podstawowych, określoną

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

c)

wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty

na zasadach określonych przez przepisach odrębnych
d)

prowadzi i przechowuje dokumentacje szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami
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e)

zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;

f)

stosuje przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach;
g)

może organizować zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

h)

może organizować zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne dla dzieci posiadających orzeczenia lub/i

opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej.
i)

2.

może organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
Do szkoły uczęszczają uczniowie od siódmego roku życia. Na wniosek rodziców składany do Dyrektora

szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą
6 lat jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym
ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz
zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych

2.

W uzasadnionych przypadkach w Szkole może być, za zgodą Organu Prowadzącego, zatrudniona osoba

niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane
przez Wicedyrektora ds. Pedagogicznych Szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

§3
1.

Ilekroć w dalszej części statutu mowa jest bez bliższego określenia o:

a)

ustawie – rozumie się przez Ustawę Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.

1082);
b)

Organie Prowadzącym – rozumie się przez to Fundację INKLUZJA – Edukacja Włączająca

c)

rodzicach – rozumie się przez to także opiekunów prawnych ucznia oraz osoby (podmioty) spełniające

pieczę zastępczą nad uczniem,
d)

oddział ogólnodostępny – rozumie się przez to oddział, w którym przebywają i kształcą się uczniowie;

e)

edukacji włączającej – rozumie się przez to realizowanie zajęć szkolnych przez dzieci niepełnosprawne

w oddziale ogólnodostępnym;
f)

wychowawcy oddziału – rozumie się przez to nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad danym

oddziałem;
g)

nauczyciel współorganizujący pracę- rozumie się przez to nauczyciela współorganizującego realizacje

podstawy programowej;
h)

zajęciach specjalistycznych – rozumie się przez to zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, o których mowa w odrębnych przepisach;
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i)

zajęciach rewalidacyjnych- rozumie się przez to 60-o minutowe zajęcia, podczas których realizowane są

zalecenia z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych .
j)

świetlicy – rozumie się przez to świetlicę szkolną, która zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające

potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie
lekcji.
k)

dziennik – rozumie się przez to elektroniczny dziennik lekcyjny LIBRUS

l)

WOPFU (Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia) - rozumie się przez to opinię

wydaną przez grono specjalistów mających na celu rozpoznanie sposobu funkcjonowania danego ucznia oraz tego
jakie zdolności psychofizyczne posiada.
m)

IPET (Indywidualny Program Edukacyjno–Terapeutyczny) – rozumie się przez to opracowany program

po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i po uwzględnieniu zaleceń zawartych
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
2.

Kształcenie w Szkole jest odpłatne ze strony rodziców/opiekunów prawnych. Terminowe wywiązywanie

się z ustaleń określonych w umowie jest jedyną podstawą do realizacji usług edukacyjno-wychowawczych.
Wysokość i zasady wnoszenia odpłatności oraz wzór umowy ustala Dyrektor Szkoły.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§4
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie – Prawo oświatowe i uwzględniające program
wychowawczo-profilaktyczny dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska,
oraz w przepisach z niej wynikających:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na jak najwyższym poziomie, niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły i podjęcia dalszego kształcenia;
2) umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną
niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz
predyspozycjami;
3) otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć programowych;
4) kształtuje podstawy wychowania zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły;
5) realizuje program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
ich środowiska;
6) dąży do kształtowania postawy twórczej uczniów;
7) dba o kształtowanie uczuć patriotycznych i poczucie przynależności do „małej Ojczyzny”;
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8) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów i ich rodziców;
9) współpracuje z rodzicami w wypełnianiu funkcji wychowawczo-opiekuńczych;
10) zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim uczniom oraz organizuje opiekę nad uczniami,
którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebne jest organizowanie zajęć wyrównawczych
lub innych form pomocy;
11) wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, pomagając im w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach
dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom
12) zapewnia odpowiednie warunki nauczania;
13) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym
otwarciu na wartości kultur Europy i Świata;
14) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły;
15) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, wychowania i opieki.
Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi;
16) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas
zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz kołach zainteresowań;
17) umożliwia pełen rozwój osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism udział
w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo
w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;
18) zapewnia możliwość korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz instalowania aktualnego oprogramowania
zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju
psychicznego czy też moralnego uczniów
19) dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;
20) kształtuje postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach zakresu wolontariatu,
sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
21) kształtuje postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu
gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych,
organizacyjnych lub metodycznych.
ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY ORAZ ZAKRES ICH ZADAŃ

§8
1.

Organami Szkoły są:

a)

Organ prowadzący szkołę

b)

Dyrektor Szkoły

c)

Wicedyrektor ds. Pedagogicznych,

d)

Rada Pedagogiczna,

e)

Zespół ds. Kształcenia Specjalnego (zespół zajmujący się organizacją realizacji zaleceń wynikających z

ustaw o kształceniu specjalnym).
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2.

Do zadań organu prowadzącego szkołę należy:

a)

właściwe utrzymanie obiektu szkoły oraz zapewnienie warunków jej działania;

b)

zapewnienie funduszy i wykonywanie remontów budynku szkoły;

c)

zapewnienie funduszy i wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do realizacji

podstawy programowej oraz wykonywania zadań statutowych szkoły;
d)

nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez szkoły celów z założeniami Statutu Szkoły;

e)

zapoznawanie się z dokumentacją okresowych kontroli budynku i urządzeń szkolnych;

f)

zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci objętych kształceniem specjalnym;
g)

zapewnienie warunków działania Szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

wychowania i opieki.

3.

Dyrektor Szkoły odpowiada za działalność Szkoły. Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:

a) reprezentacja placówki na zewnątrz i kierowanie jej działalnością;
b) zarządzanie działaniami szkoły oraz pracownikami;
c) tworzenie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
d) dysponuje środkami finansowymi szkoły:
e) przygotowuje sprawozdania finansowe
f) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
g) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
h) zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej Szkoły;
i) organizowanie procesu rekrutacji do Szkoły w oparciu o odrębne przepisy.
4. Wicedyrektor ds. Pedagogiczny w szczególności:
a)

kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz w zakresie powierzonym mu przez Dyrektora

Szkoły;
b)

decyduje, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli

i innych pracowników Szkoły;
c)

podpisuje umowy o pracę oraz wypowiedzenia tych umów

d)

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ustala zasady wynagradzania nauczycieli i innych pracowników;

e)

organizuje pracę Szkoły;

f)

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły przyjmuje uczniów do Szkoły;

g)

zawiera z rodzicami dzieci umowy o korzystanie z usług edukacyjnych;

h)

wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa, mające zastosowanie do Szkół niepublicznych

i)

sprawuje nadzór pedagogiczny Szkoły

j)

wspiera doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli, uwzględniając zadania statutowe Szkoły;

k)

sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki integralnego i harmonijnego rozwoju;

l)

współpracuje z Dyrektorem w organizacji pracy Szkoły oraz przy pozyskiwaniu zewnętrznych

dofinansowań
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m)

odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;

n)

odpowiada za prawidłową realizację i koordynuje sprawy związane z kształceniem specjalnym;

o)

dopuszcza do użytku w Szkole programy, materiały, ćwiczenia;

p)

organizuje edukację włączającą;

q)

wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa, mające zastosowanie do szkół niepublicznych

i dotyczące spraw pedagogicznych pracowników kadry pedagogicznej we współpracy z Dyrektorem Szkoły;
r)

we współpracy z Dyrektorem Szkoły tworzy systemy motywacyjne dla pracowników kadry

pedagogicznej;
s)

realizuje zastępstwa kadry pedagogicznej w sytuacjach koniecznych w godzinach swojego dyżuru;

t)

powołuje i prowadzi Radę Pedagogiczną;

u)

koordynuje pracę osób na stażu i praktykach odbywanych na terenie Szkoły;

v)

może prowadzić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówce;

w)

wprowadza na bieżąco oraz terminowo dane do Systemu Informacji Oświatowej.

x)

odpowiada za składanie wniosków o dofinansowania systemowe (dotacje) w odpowiednich terminach

y)

może wypowiedzieć umowę zawartą z rodzicami ucznia w trybie określonym w § 23

5. Rada Pedagogiczna
a)

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań Szkoły

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
b)

Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa.

c)

Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej”.

a)

6. Zespół ds. Kształcenia Specjalnego (zespół zajmujący się organizacją realizacji zaleceń wynikających

z ustaw o kształceniu specjalnym) w szczególności:
a)

zapoznaje się z zaleceniami z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego danego ucznia oraz

przygotowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutycznego dla danego ucznia do 30 dni po przekazaniu
przez Rodzica orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego danego ucznia;
b)

ustala zakres działań rewalidacyjnych dla ucznia - w tym rodzaju zajęć rewalidacyjnych, ich ilości

i czasu trwania, jak również formy indywidualnej lub grupowej;
c)

współpracuje z Rodzicami w realizacji zaleceń z orzeczenia, w tym służy pomocą Rodzicom w ich pracy

z dzieckiem w domu;
d)

wspiera Rodziców w poszukiwaniu informacji o potrzebach dziecka, pomaga Rodzicom w kontaktach

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
e)

dokonuje oceny funkcjonowania dziecka w Szkoły nie mniej niż dwa razy w roku szkolnym;

f)

informuje Rodziców oraz Wicedyrektora ds. Pedagogicznych o stanie rozwoju ucznia (zarówno

progresie jak i regresie);
g)

Organizuje stały przepływ informacji między członkami Zespołu WOPFU na temat ucznia oraz

przygotowuje zmiany do IPET i przedstawia je Rodzicom oraz Wicedyrektorowi ds. Pedagogicznych.
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ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§9
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, których terminy ustalone są na początku roku szkolnego w zależności
od terminu ferii zimowych i ferii letnich.
§ 10
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć precyzuje tygodniowy rozkład zajęć ustalony
przez Wicedyrektora ds. pedagogicznych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 11
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. Nie tworzy się oddziałów klas pierwszych na bazie całych grup przedszkolnych.
3. Oddział na pierwszym etapie edukacji nie może liczyć więcej niż 25 osób, z zastrzeżeniem pkt. 5.
4. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny być dostosowane
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
5. W przypadku przyjęcia

w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych do oddziału klas I- III, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Wicedyrektorem ds. pedagogicznych
może zwiększyć liczebność oddziału. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego
etapu edukacyjnego.
5a. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
5b. Jeżeli w przypadku określonych w ust. 5 liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż 2 uczniów,
Dyrektor Szkoły po poinformowaniu Wicedyrektora ds. pedagogicznych dzieli dany oddział.
6. Dyrektor może tworzyć grupy między-oddziałowe z języka obcego nowożytnego.
7. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych nowożytnych, informatyki i zajęć
komputerowych. Przy liczebności oddziału powyżej 24 uczniów podział jest obowiązkowy.
8. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu
prowadzącego szkołę.
9. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących więcej niż 26 uczniów.
10. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując
ogólny, tygodniowy czas przewidziany dla danego poziomu.
11. W szkole działa świetlica, do której rodzice pracujący zawodowo mogą zapisać dzieci, wypełniając formularz
zapisu. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób pod opieką jednego nauczyciela.
12. Szkoła organizuje lekcje etyki i religii w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego dla uczniów,
których rodzice wyrażają takie życzenie.
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Zajęcia z etyki i religii mogą być organizowane dla grup nie mniejszych niż 7 uczniów danej klasy lub oddziału.
Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale lekcje etyki i religii są organizowane w grupach
międzyoddziałowych.
§ 12
1.

Korzystanie z żywienia w Szkole jest odpłatne i odbywa się przez zewnętrzną firmę cateringową.

2.

Szkoła przy współpracy z cateringiem zapewnia dzieciom 3 posiłki: śniadanie, 2 daniowy obiad

i podwieczorek.
3.

Opłaty za posiłki wnosi się zgodnie z odrębnymi przepisami zawartymi w umowie podpisanej

z cateringiem.

§ 13
1.

Nauczycieli i rodziców korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady:

a)

Każdy nauczyciel i rodzic otrzymuje na początku roku szkolnego indywidualne dane do konta, które

umożliwia mu korzystanie z zasobów przedszkolnych za pomocą nazwy użytkownika i hasła dostępu;
b)

Każdy nauczyciel i rodzic zobowiązany jest do odbierania i zapoznawania się na bieżąco z informacjami

przekazywanymi za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
c)

Każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenie sprzętu lub zasobów wirtualnych

dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem;
d)

Korespondencja poprzez e-dziennik jest ważnym dokumentem Placówki.

§ 14
1.

Organizację pracy Szkoły określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Wicedyrektora ds.

Pedagogicznych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz
oczekiwań rodziców.
2.

W okresie czasowego zawieszenia lub ograniczenia wykonywania zajęć w systemie stacjonarnym zajęcia

w zakresie kształcenia i wychowania realizowane są przez Szkołę w systemie zdalnym, stosownie do treści
obowiązujących w tym zakresie aktów prawa krajowego, w sposób oraz na zasadach ustalonych przez
Wicedyrektora ds. Pedagogicznych.
3.

Oddziałem opiekują się nauczyciele zgodnie z przydzielonymi czynnościami przez Wicedyrektora ds.

Pedagogicznych na dany rok szkolny.
4.

W oddziałach gdzie przebywają uczniowie z orzeczeniem o kształceniu specjalnym zatrudnia się

dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje do współorganizowania kształcenia z uwzględnieniem
realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnym doborem metod
pracy z uczniem.
5.

Nie rzadziej niż raz w półroczu organizowane są spotkania nauczycieli z rodzicami uczniów

poszczególnych oddziałów.
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6.

Harmonogram spotkań podawany jest rodzicom do informacji w formie elektronicznej na początku roku

szkolnego lub na bieżąco.
7.

Szkoła zastrzega sobie prawo do systematycznej kontroli stanu higieny dziecka oraz pomiaru ciepłoty

ciała z wykorzystaniem termometru zbliżeniowego.
8.

Komunikacja z rodzicami odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS oraz

telefonicznie.
9.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i/lub po ich zakończeniu.
§ 15

1. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów w Szkole należy:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów;
b) określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów ;
c) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i ich uczestnictwo w życiu Szkoły;
d) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia
efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
e) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.
2. Nauczyciele i specjaliści w Szkole prowadzą obserwację pedagogiczną.
3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości
psychoruchowe wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista
informuje o tym niezwłocznie Wicedyrektora ds. Pedagogicznych Przedszkola.
4. Wicedyrektor ds. Pedagogicznych Szkoły - jeżeli stwierdzi taką potrzebę - informuje innych nauczycieli
i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy
z uczniem. Dodatkowo Wicedyrektor ds. Pedagogicznych, we współpracy z nauczycielami oraz specjalistami,
planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną

w ramach zintegrowanych działań nauczycieli

i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.

§ 16
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w placówce organizuje się na podstawie odrębnych przepisów prawa.
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole polega w szczególności na:
a) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
b) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, a także czynników środowiskowych
wpływających na jego funkcjonowanie w placówce;
c) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
d) wspieraniu potencjału rozwojowego ucznia;
e) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku społecznym;
3.

Zadania te realizowane są we współpracy z :

a) rodzicami;
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b) nauczycielami i innymi pracownikami placówki;
c) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i specjalistycznymi.
4.

W celu rozpoznawania ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju ucznia, nauczyciele udzielają pomocy

w trakcie bieżącej pracy i informują o niej innych nauczycieli i specjalistów w Szkole oraz prowadzą obserwacje
pedagogiczne, które dokumentują.
5.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana nieodpłatnie i dobrowolnie za pisemną zgodą

rodziców.
6.

Nauczyciel planując indywidualną pracę z uczniem ma obowiązek uwzględnić zalecenia pracowników

poradni psychologiczno – pedagogicznej określone w wydanej opinii lub orzeczeniu.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,
szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego
i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym W Szkole potrzeba objęcia dzieci pomocą
psychologiczno-pedagogiczną wynika z ich :
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu
wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w
tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
9.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają dzieciom nauczyciele prowadzący, nauczyciel

wspomagający oraz specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, fizjoterapeuta oraz inni potrzebni specjaliści zatrudnieni w celu
prowadzenia zajęć specjalistycznych z dzieckiem, w zależności od jego potrzeb wynikających z opinii i orzeczeń,
zwani dalej „specjalistami”.
10. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy oraz przez
zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia:
a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,
c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;
2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się
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a) dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego,
b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;
4) zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 5;
b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia komunikacji językowej
oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do nie może przekroczyć 4,
c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami, mających problemy
w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych
zajęć wynosi do nie może przekroczyć 10,
d) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności
w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. Jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami uczniów, liczba uczestników zajęć może przekraczać 10;
5) zajęć związanych z kierunkiem kształcenia i zawodu;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, która jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać
do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą
realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji
i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;
7) warsztatów;
8) porad i konsultacji.
11. Wicedyrektor ds. Pedagogicznych Przedszkola organizuje wspomaganie nauczycieli w zakresie realizacji
zadań dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu
działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 17
1. W szkole działa świetlica szkolna. Zapewnia ona zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy:
b) pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
c)

organizację dojazdu do szkoły lub

d) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
2.Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci
i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
4. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy
w danym roku szkolnym.
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Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów
korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają, i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje
się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy
potwierdza podpisem.
5.Organizację świetlicy precyzuje regulamin świetlicy.

ROZDZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 18
1.

W Szkole zatrudnia się nauczycieli, specjalistów (m.in. logopedę, psychologa, fizjoterapeutę, terapeutę

stosownie do zapotrzebowania), asystenta nauczyciela (pomoc nauczyciela) oraz pracowników administracji
i obsługi.
2.

Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

dzieci mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy, stażystów.
3.

Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych ma obowiązek

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności
osobistej dziecka.
§ 19
1.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 40 godzin na tydzień.

2.

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Szkole jest posiadanie udokumentowanych

kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
3.

W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany

jest realizować:
a)

zajęcia dydaktyczne, prowadzone bezpośrednio z dziećmi w wymiarze 25 godzin tygodniowo;

b)

inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych, w tym zajęcia wychowawcze i opiekuńcze

bezpośrednio z uczniami (uwzględniające potrzeby oraz zainteresowania uczniów) w wymiarze 10 godzin
tygodniowo;
c)

na pozostałe 5 godzin tygodniowo składają się:

●

zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem

zawodowym;
●

autorskie zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci z wykorzystaniem narzędzi TIK, metod

aktywizujących, projektowych;
●

uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej.

4.

Nauczyciel jest zobowiązany:
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a)

rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami

Szkoły: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
b)

wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

c)

dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

d)

tworzyć programy autorskie, innowacje pedagogiczne;

e)

kształcić i wychowywać uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
f)

dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni

między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
g)

współdziałać z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców

do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego
w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących ucznia, jego zachowania i rozwoju;
h)

przedstawić Wicedyrektorowi ds. Pedagogicznych wybrany lub napisany przez siebie program nauczania

w celu dopuszczenia do użytku w Szkole nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem zajęć
z danym programem.
i)

przygotowywać się do zajęć, w tym tworzyć i doskonalić swój warsztat pracy w sposób umożliwiający

efektywną realizację powierzonych zadań;
j)

planować

pracę

wychowawczo-dydaktyczną

w

sposób

ustalony

przez

Wicedyrektora

ds.

Pedagogicznych oraz przeprowadzać ją dbając o jej najwyższą jakość;
k)

stosować efektywne i atrakcyjne metody pracy z uczniami w tym samodzielnie przygotowywać pomoce

do terapii behawioralnej;
l)

indywidualizować pracę z uczniami, motywować je i angażować w zajęcia;

m)

prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zaspokojenie potrzeb rozwojowych

uczniów oraz dokumentować te obserwacje;
n)

współpracować ze specjalistami;

o)

dbać o kulturę języka, dobrą atmosferę pracy i wizerunek Szkoły;

p)

wykonywać czynności administracyjne, w tym prowadzić dokumentację przebiegu nauczania oraz inną

dokumentację związaną z powierzonymi zadaniami;
q)

przestrzegać

przepisów,

regulaminów

oraz

ustaleń

Dyrektora

Szkoły

i

Wicedyrektora

ds. Pedagogicznych;
r)

przestrzegać zasad ochrony informacji niejawnych oraz ochrony tych informacji, których ujawnienie

może stanowić naruszenie dóbr dzieci, rodziców, innych nauczycieli lub narazić na szkody w wizerunku Szkoły
i Organu Prowadzącego;
s)

dbać o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne;

t)

tworzyć dobrą i przyjazną atmosferę pracy;

u)

dbać o dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;

v)

rzetelnie i terminowo wykonywać zadania wynikające z przepisów prawa lub zlecone przez Dyrektora

Szkoły i Wicedyrektora ds. Pedagogicznych, ze szczególna dbałością o rzetelne i terminowe prowadzenie
dokumentacji wymaganej przepisami.
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w)

Jest zobowiązany do stałego podnoszenia własnych kwalifikacji oraz bardzo dobrej znajomości aktualnie

obowiązujących przepisów Prawa Oświatowego i innych przepisów z tym związanych (co najmniej dwa kursy na
okres);
x)

Jest zobowiązany do systematycznego wypełniania dziennika oraz e-dziennika, tworzenie sprawozdań,

wydruków podsumowujących oraz dokumentacji wynikającej z pełnionej funkcji.
5.

Nauczyciel, specjalista lub inna osoba prowadząca zajęcia z dziećmi wykonuje zadania związane

z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę z uwzględnieniem
w szczególności następujących zasad:
a)

zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe;

b)

systematycznie

sprawdza

miejsca

prowadzenia

zajęć

pod

względem

bezpieczeństwa

i higieny pracy, a wszelkie usterki zagrażające bezpieczeństwu dzieci zgłasza pisemnie Wicedyrektorowi ds.
Pedagogicznemu;
c)

używa tylko sprawnego sprzętu i środków dydaktycznych;

d)

rzetelnie sprawdza obecność uczniów na zajęciach;

e)

w żadnej sytuacji nie pozostawia uczniów bez dozoru;

f)

nie dopuszcza do przebywania uczniów w miejscach, w których nie jest nad nimi sprawowana opieka;

g)

bezzwłocznie reaguje na wszelkie zachowania uczniów mogące stanowić zagrożenie dla nich samych lub

dla innych osób;
h)

zwraca uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, w razie potrzeby zwraca się o podanie

celu pobytu na terenie Szkoły oraz zawiadamia Wicedyrektora ds. Pedagogicznych o fakcie przebywania na terenie
Szkoły osób postronnych;
i)

zajęcia poza Szkołą organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach;

j)

Rzetelnie prowadzenie dokumentacji: dziennika, e-dziennika, wystawianie opinii, notatek służbowych

itp.
k)

Uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz spotkaniach Zespołu WOPFU oraz IPET jeśli

są ich członkami.
6.

Wychowawca oddziału utrzymuje kontakt z rodzicami ucznia w szczególności w celu:

a)

poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

b)

ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec uczniów;

c)

współdziałania w sprawach wychowania i nauczania uczniów, z uwzględnieniem prawa Rodziców

do znajomości zadań wynikających z programu nauczania realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania przez
nich informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
7.

Nauczyciel

zatrudniony

dodatkowo

w

celu

współorganizowania

kształcenia

specjalnego

i integracyjnego w szczególności wykonuje następujące zadania:
a)

Przygotowuje i prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia oraz wspólnie z innymi nauczycielami

i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia, określone w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym;
b)

prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami

niepełnosprawnymi;
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c)

uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych

działaniach i zajęciach, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, realizowanych
przez nauczycieli i specjalistów;
d)

udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia oraz nauczycielom i specjalistom realizującym

zintegrowane działania i zajęcia, określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, w doborze
form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;
e)

opracowuje, organizuje i wykonuje wszelkie pomoce indywidualnie potrzebne do pracy z uczniami;

f)

uczestniczy w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz zespołu WOPFU i IPET jeśli jest ich członkiem.

8.

Do zadań psychologa należy w szczególności:

a)

prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb

rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
b)

diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych

oraz wspierania rozwoju uczniów;
c)

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

d)

minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz

inicjowanie różnych form pomocy uczniom;
e)

inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

f)

pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,

predyspozycji i uzdolnień uczniów;
g)

wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

h)

rzetelne prowadzenie dokumentacji psychologicznej, wystawianie opinii oraz informacji dla ucznia;

i)

uczestniczy w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz zespołu WOPFU i IPET jeśli jest ich członkiem.

9.

Do zadań logopedy należy w szczególności:

a)

diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy

uczniów;
b)

prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji

rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń;
c)

podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej

we współpracy z rodzicami;
d)

wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu

pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
e)

rzetelne prowadzenie dokumentacji psychologicznej, wystawianie opinii oraz informacji dla rodzica;

f)

uczestniczy w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz zespołu WOPFU i IPET jeśli jest ich członkiem.

10.

Do zadań terapeuty należy w szczególności:

a) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
b) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły,
c) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
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dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola
oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
d) rzetelne prowadzenie dokumentacji psychologicznej, wystawianie opinii oraz informacji dla rodzica;
e) uczestniczy w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz zespołu WOPFU i IPET jeśli jest ich członkiem.
11.

Do zadań pomoc nauczyciela w szczególności należy:

a)

wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zadań opiekuńczych;

b)

wykonywanie czynności higienicznych potrzebnych uczniom;

c)

pomoc uczniom w czynnościach samoobsługowych;

d)

codzienna dbałość o czystość pomieszczeń użytkowanych przez uczniów.

12.

Do zadań pracownika administracji w szczególności należy:

a)

prowadzenie korespondencji i spraw kancelaryjnych;

b)

przygotowywanie pism, materiałów i dokumentów;

c)

gromadzenie, porządkowanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji przebiegu nauczania oraz

innej dokumentacji wytwarzanej w Szkole;
d)

udzielanie informacji, w tym telefonicznych i elektronicznych;

e)

obsługa zebrań i spotkań;

f)

przyjmowanie stron i gości;

13.

Do zadań pracownika obsługi w szczególności należy:

a)

utrzymanie czystości, porządku i należytego stanu sanitarno-higienicznego;

b)

utrzymanie należytego stanu technicznego pomieszczeń, wyposażenia, urządzeń itp.;

c)

utrzymanie porządku i warunków bezpieczeństwa w otoczeniu Szkoły;

d)

dozorowanie wejścia do Szkoły osób nieuprawnionych.
§ 20

1.

Nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły zatrudnia się na podstawie umowy o pracę lub umowy

cywilnoprawnej.
2.

Nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły mają w szczególności prawo do:

a)

wynagrodzenia określonego w stosunku pracy;

b)

warunków pracy i wyposażenia niezbędnego do realizacji przydzielonych zadań;

c)

wsparcia i pomocy w realizacji zadań ze strony odpowiednio Dyrektora Szkoły i Wicedyrektora ds.

Pedagogicznych;
d)

urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych w ustawie Kodeks pracy;

e)

respektowania uprawnień określonych w ustawie Kodeks pracy.

3.

Praca nauczyciela podlega ocenie na zasadach określonych w ustawie Karta Nauczyciela.

4.

Pracownik szkoły ma prawo:

a) odmówić przyjęcia w danym dniu ucznia do szkoły jeżeli stan zdrowia dziecka w opinii pracownika wskazuje
na objawy chorobowe;
b) zmierzyć dziecku temperaturę;
c) zadzwonić po rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli choroba rozwinęła się w trakcie pobytu dziecka w placówce;
d) w przypadku innego niepokojącego objawu wezwać rodzica do placówki po niezwłoczny odbiór dziecka.
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ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 21
1.

Uczniowie mają prawo do:

a)

właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami

higieny pracy umysłowej;
b)

rozwijania osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych;

c)

pomocy w pokonywaniu trudności;

d)

ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

e)

dyscypliny wprowadzonej z poszanowaniem godności dziecka;

f)

ochrony przed okrutnym czy poniżającym traktowaniem lub karaniem;

g)

szacunku dla rodziców, tożsamości kulturowej, języka i wartości, w tym wartości narodowych i innych

kultur;
h)

ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w sferę życia prywatnego, rodzinnego lub domowego,

przed bezprawnymi zamachami na honor i reputację;
i)

życzliwego i podmiotowego traktowania;

j)

opieki i warunków bezpieczeństwa;

k)

wypoczynku i czasu wolnego.

2.

Uczniowie mają obowiązek:

a)

szanować inne osoby, ich pracę i wytwory,

b)

podporządkować się obowiązującym w grupie normom i zasadom;

c)

pełnić przydzielone zadania;

d)

szanować pożywienie, zabawki, sprzęt;

e)

po zakończeniu nauki, zabawy lub pracy pozostawiać po sobie porządek;

f)

przestrzegać zasad higieny osobistej;

g)

uczyć się i przestrzegać reguł współżycia w grupie;

h)

wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe w miarę swoich możliwości.
§ 22

1.

W Szkole nie wolno stosować wobec dziecka żadnych ingerencji medycznych poza nagłymi przypadkami

bezpośrednio ratującymi zdrowie lub życie dziecka.
2.

Nauczyciel, Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor ds. Pedagogicznych mogą odmówić przyjęcia dziecka

na zajęcia w danym dniu, jeżeli (w ich opinii) ze względu na stan zdrowia pobyt dziecka w Szkole może stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.
3.

W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel Szkoły objawów takich jak: utrzymujący się

kaszel, katar, wymioty, biegunka, zmiany skórne itp. na wniosek Wicedyrektora ds. Pedagogicznych lub
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nauczyciela rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko
jest zdrowe i może nadal uczęszczać do Szkoły. Brak takiego zaświadczenia powoduje nieprzyjęcie dziecka do
Szkoły do momentu ustania objawów lub doniesienia ww. zaświadczenia.
§ 23
1.

Dziecko może być skreślone z listy uczniów przyjętych do Szkoły w przypadku gdy:

a)

Szkoła wyczerpała możliwości spowodowania zmiany zachowania ucznia i pomimo zastosowanych

środków zachowanie dziecka stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia jego samego bądź innych
uczniów;
b)

Rodzice dziecka nie wywiązują się z obowiązków wobec Szkoły;
1) co do realizacji

zawartej między podmiotami Umowy o współpracy oraz Regulaminem

Płatności;
2) w przypadku, gdy Rodzice uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prawidłową realizację
podstawy programowej i pomimo próśb i uwag ze strony Szkoły nie wykazali chęci właściwej
współpracy w szczególności :
- w zakresie regularnego przyprowadzania dziecka na zajęcia,
- w zakresie zdrowotności dziecka odprowadzanego na zajęcia ( dziecko jest niezdrowe),
- w zakresie punktualnego odbierania dziecka ze szkoły
- w zakresie zapewnienia dziecku odpowiednich rzeczy materialnych koniecznych do właściwego
funkcjonowania dziecka w Szkole ( ubiór, wymagane rzeczy do pracy itp.).

2.

Szkoła

może

wyznaczyć

Rodzicom/Opiekunom

Prawnym

odpowiedni

dodatkowy

termin

do uregulowania zaległych opłat. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Szkoła będzie
uprawniona do natychmiastowego odstąpienia od umowy (lub z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia) i przekazania długu do firmy windykacyjnej. Od daty rozwiązania umowy dziecko nie będzie
mogło korzystać już z usług placówki.
3.

Skreślenie dziecka z listy uczniów uczęszczających do Szkoły następuje na podstawie pisemnej decyzji

Wicedyrektora ds. Pedagogicznych po wcześniejszym poinformowaniu

Rodziców o możliwości skreślenia

dziecka z listy przedszkola z danej konkretnej przyczyny.

4.

Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 7 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem

Wicedyrektora ds. Pedagogicznych.
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ROZDZIAŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 24
1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w zakresie wychowania, profilaktyki i nauczania swoich dzieci.
2. Rodzice mają prawo do:
a)

uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania, funkcjonowania i rozwoju swojego dziecka;

b)

uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych

oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
c)

znajomości realizowanego w Szkole programu;

d)

ochrony danych osobowych;

e)

wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Wicedyrektorowi ds. Pedagogicznych wniosków i opinii

na temat pracy Szkoły;
f)

wnioskowania o udzielenie dziecku oraz sobie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.Rodzice są w szczególności zobowiązani są do:
a)

Terminowych wpłat czesnego zgodnie z podpisana umową, informacją o kwocie za wyżywienie oraz

innych informacjach o płatnych zajęciach dodatkowych;
b)

usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach poprzez zgłoszenie wychowawcy oddziału

przyczyny i czasu trwania nieobecności;
c)

udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo

i prawidłowe funkcjonowanie w Szkole;
d)

regularnego kontaktowania się z wychowawcą oddziału w celu ujednolicenia oddziaływań

wychowawczych;
e)

natychmiastowego odbioru dziecka z a w przypadku poinformowania przez Szkołę o pogorszeniu się

stanu zdrowia dziecka;
f)

dostarczenia zaświadczenia lekarskiego informującego o możliwości powrotu dziecka do Szkoły

po przebytej chorobie;
g)

zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia dziecka

h)

przestrzegania ustaleń porządkowo-organizacyjnych;

i)

współdziałania ze Szkołą w sprawach dziecka, w szczególności w celu ujednolicenia i wzmocnienia

oddziaływań wspomagających jego rozwój;
j)

respektowania wspólnych ustaleń dotyczących dziecka;

k)

przestrzegania niniejszego statutu;

l)

regularnego kontaktowania się z nauczycielami i specjalistami;

m)

terminowego uiszczania opłat

n)

informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Szkole, w tym niezwłoczne informowanie

o zatruciu pokarmowym i chorobach zakaźnych;
o)

przyprowadzania do Szkoły dzieci zdrowych – nie chorych na choroby zakaźne, infekcje bakteryjne,

wirusowe, choroby pasożytnicze, itp.;
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p)

zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce wskazywane przez nauczycieli lub

biuro;
q)

natychmiastowego odbioru dziecka ze Szkoły w przypadku nagle pojawiających się objawów

niedyspozycji zdrowotnej dziecka;
r)

przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Szkoły przez osobę zapewniającą dziecku pełne

bezpieczeństwo;
s)

udzielenia informacji o statusie prawnym rodziców w przypadku jakichkolwiek zmian;

t)

natychmiastowego poinformowaniu biura placówki o zmianie danych osobowych i kontaktowych

w przypadku ich zmiany;
u)

korzystanie z e-dziennika LIBRUS obowiązującego w Szkole;

v)

przestrzegania uchwał Rady Pedagogicznej oraz Wicedyrektora ds. Pedagogicznych;

w)

innych obowiązków wynikających z ustaleń wewnętrznych Szkoły.

4.

W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic

dziecka przekazuje Wicedyrektorowi ds. Pedagogicznych lub nauczycielowi istotne dane o stanie zdrowia, m.in.:
stosowanej diecie, alergiach, problemach zdrowotnych oraz rozwoju psychofizycznym dziecka.
5.

W celu zapewnienia odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzic przekazuje

Wicedyrektorowi ds. Pedagogicznych wydane przez Poradnię psychologiczno-Pedagogiczną orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka i/lub opinie psychologiczno-pedagogiczne dziecka, zaświadczenia
z przebiegu terapii, którymi objęte było dziecko.

ROZDZIAŁ VIII
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§ 25
1.

Postępowanie

rekrutacyjne

prowadzi

się

corocznie

na

wolne

miejsca

w

Szkole,

w terminach ustalonych przez Wicedyrektora ds. Pedagogicznych.
2.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

a)

przyjmowanie zgłoszeń rodziców, w terminie ustalonym przez Wicedyrektora ds. Pedagogicznych, przed

rozpoczęciem naboru na wolne miejsca w Szkole;
b)

ustalenie liczby wolnych miejsc w Szkole ;

c)

przyjmowanie wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do Szkoły;

d)

wpłata opłaty rocznej i zawarcie umowy o korzystanie z usług edukacyjnych.

3.

W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie dziecka do Szkoły jest większa, niż liczba wolnych

miejsc, o przyjęciu dziecka decydują następujące kryteria:
a)

uczęszczanie do placówek prowadzonych przez FUNDACJĘ INKLUZJA rodzeństwa kandydata;

4.

Rekrutacja odbywa się całorocznie w zależności od dostępności miejsc.
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ROZDZIAŁ IX
OCENIANIE

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
§ 26
1. Ocenieniu wewnątrzszkolnemu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie.
1a. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.
1b. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę stopnia respektowania przez
ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym
zakresie;
2) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez poinformowanie go o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej
się uczyć oraz wskazanie mu jak samodzielnie planować własny rozwój;
3) monitorowanie bieżącej pracy ucznia i motywowanie go do dalszej pracy;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce
oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
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5) Oceny śródroczne i roczne w klasach I –III są ocenami opisowymi. Oceny bieżące są ocenami cyfrowymi
wspartymi komentarzem bądź bez komentarza. Mogą być także ocenami opisowymi. W ocenianiu bieżącym
dopuszcza się stosowanie „+” i „-”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań,
a „-” niższej kategorii wymagań.
6) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący - 6;
b) stopień bardzo dobry - 5;
c) stopień dobry - 4;
d) stopień dostateczny - 3;
e) stopień dopuszczający - 2;
f) stopień niedostateczny – 1;
7) Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV,
ustala się według następującej skali:
a) wzorowe;
b) bardzo dobre;
c) dobre;
d) poprawne;
e) nieodpowiednie;
f) naganne.
8) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt. 6 a)b)c)d)e)
9) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena niedostateczna i naganna.
10) ustalanie rocznych i okresowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
11) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
12) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach

i

trudnościach ucznia w nauce oraz zasadach wglądu do dokumentacji oceniania (dziennik elektroniczny).
4. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
1) wyższą od przewidywanej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń może uzyskać
tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych ocen bieżących jest równa ocenie,
o którą się ubiega lub od niej wyższa;
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2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
4) uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych, również w trybie poprawy ocen
niedostatecznych;
5) skorzystanie z oferowanych przez nauczyciela form poprawy i pomocy, w tym konsultacji indywidualnych;
6) w innych, nieprzewidzianych powyżej warunkach ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel przedmiotu.
5. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
1) uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wnioskować o podwyższenie przewidywanej przez
wychowawcę rocznej oceny zachowania;
2) uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) składają wychowawcy pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie
oceny zachowania;
3) wniosek złożony zostaje w terminie do 5 dni od poinformowania o przewidywanej ocenie zachowania
w formie pisemnej;
4) ocena może być podwyższona (ale nie musi) po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej pomiędzy uczniem i
wychowawcą. Podczas rozmowy omawiany jest stopień spełnienia przez ucznia kryteriów oceniania zachowania
zawartych w statucie szkoły oraz wystawione w dzienniku przez nauczycieli pochwały i uwagi;
5) termin rozmowy wyjaśniającej ustala z uczniem wychowawca. Rozmowa wyjaśniająca musi się odbyć przed
zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;
6) niestawienie się ucznia na rozmowę wyjaśniającą, pozbawia ucznia prawa do ubiegania się o podwyższenie
oceny zachowania;
7) ostateczną decyzję o klasyfikacyjnej ocenie rocznej zachowania podejmuje wychowawca ucznia

FILOZOFIA SZKOŁY W ZAKRESIE OCENIANIA
§ 27
1. Zasadniczym celem każdych zasad oceniania uczniów powinno być promowanie rozumnej i twórczej nauki.
2. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
3. Ocenie podlegają różne formy aktywności ucznia.
4. Uczeń oceniany jest na bieżąco, w sposób różnorodny, a ocena śródroczna i roczna nie powinna być średnią
arytmetyczną zgromadzonych ocen.

5. Uczeń ma prawo do zadawania pytań, dociekania, rozwiązywania problemów w sposób inny niż proponuje
nauczyciel, jeśli jest to zgodne z tematyką zajęć i zmierza do uzyskania takiego samego wyniku.
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE
§ 28
1. Nauczyciel ma obowiązek na pierwszych zajęciach poinformować klasę o programie nauczania na dany rok,
uzgodnić sposób notowania tematów (zeszyty, ćwiczenia), podać kryteria oceniania zachowania oraz własne
wymagania edukacyjne. Należy ten fakt odnotować w dzienniku elektronicznym i zeszytach uczniów. Własne
ustalenia można zapisać w formie kontraktu.
2. Nauczycielowi nie wolno zmieniać w ciągu roku szkolnego uzgodnionych z klasą ustaleń.

INDYWIDUALIZOWANIE PRACY Z UCZNIEM
§ 29
1. Nauczyciel każdego przedmiotu ma obowiązek w miarę swoich możliwości indywidualizować pracę
z uczniem.
2. Nauczyciel każdego przedmiotu ma obowiązek zdiagnozować problem ucznia i dopasować do niego
wymagania, uwzględniając dysfunkcje wskazane w orzeczeniu Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.
3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
4. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych
trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
– na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punktach 1-3, który objęty jest pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych

i

edukacyjnych oraz indywidualnych możliwościach psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli
specjalistów, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
5. Wicedyrektor ds. pedagogicznych zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje
lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
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6. Wicedyrektor ds. pedagogicznych zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych
ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
7. Wicedyrektor ds. pedagogicznych zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,
zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
9.

Wicedyrektor

ds.

pedagogicznych

na

wniosek

rodziców

oraz

na

podstawie

opinii

poradni

psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
10. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO
§ 30
1. Każdy uczeń powinien otrzymać w półroczu minimum 3 oceny.
2. Każda bieżąca ocena zostanie zapisana przez nauczyciela w systemie elektronicznym do wglądu ucznia,
rodzica, prawnego opiekuna.
3. Dopuszczalne są następujące formy prac pisemnych:
1) praca klasowa, sprawdzian (obejmujące dużą partię materiału, np. dział – muszą być zapowiedziane
przynajmniej tydzień wcześniej);
2) w tygodniu dopuszczalne są dwie prace klasowe/sprawdziany w klasach 4-5 oraz trzy w klasach 6-8.
W jednym dniu może być przeprowadzona jedna praca klasowa/sprawdzian.
3) kartkówka z 3 ostatnich lekcji
4. Kartkówka musi być zapowiadana wcześniej tak jak pozostałe prace pisemne.
5. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z powodu choroby lub innych przyczyn losowych, ma obowiązek napisać
ją w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
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6. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia
oddania sprawdzonych prac.
7. Nauczyciel ma obowiązek poprawić prace klasowe i sprawdziany w ciągu dwóch tygodni. Nauczyciel może
uzgodnić z klasą inny termin oddania prac.
8. Jeśli nauczyciel odda prace klasowe po upływie dwóch tygodni lub po ustalonym z klasą terminie, może
wpisać tylko ocenę zaakceptowaną przez ucznia.
9. Przy poprawianiu ocen niedostatecznej (pisemnie lub ustnie) kryteria oceniania nie zmieniają się.
10. Nie ocenia się ucznia (chyba że na jego prośbę) przez tydzień po dłuższej (tydzień i więcej)
usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
11. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji z przyczyn usprawiedliwionych ma prawo do egzaminu
klasyfikacyjnego.
12. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji z przyczyn nieusprawiedliwionych może za zgodą rady
pedagogicznej być dopuszczonym do egzaminu klasyfikacyjnego.
13. Uczeń, który opuścił z przyczyn nieusprawiedliwionych 50% lekcji może być decyzją rady pedagogicznej
nieklasyfikowany i automatycznie niepromowany do klasy wyższej.
14. Uczeń może dwa razy w półroczu bez podania przyczyny zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy
to prac klasowych zapowiadanych wcześniej). Sytuacja dotyczy zajęć w wymiarze większym niż 1 godzina
tygodniowo. W wypadku 1 godziny tygodniowo nauczyciel ma prawo ograniczenia ilości możliwości
nieprzygotowania ucznia do zajęć. Nauczyciel może uzgodnić z klasą inne formy współpracy, ale muszą być one
zgodne z niniejszym wewnątrzszkolnym ocenianiem.
15. Nieprzygotowanie do lekcji oznacza, że uczeń ma prawo nie być pytany, może nie mieć zeszytu
lub wymaganej pracy domowej.
16. Jeżeli uczeń został poproszony (a wyraził na to zgodę) o przygotowanie lekcji, referatu lub projektu, a jest
nieprzygotowany nauczyciel ma prawo wpisać ocenę niedostateczną.
17. Nauczyciel powinien mieć na uwadze predyspozycje i możliwości ucznia i starać się oceniać każdą formę
aktywności szkolnej, czyli:
1) prace pisemne
2) wypowiedzi ustne
3) recytacje
4) przygotowanie pomocy dydaktycznych
5) zadania domowe
6) pracę w grupach
7) pracę indywidualną
8) estetykę i poprawność zeszytów, ćwiczeń, itp.
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9) zaangażowanie ucznia na lekcji
10) formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne
11) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
18. Nauczyciel ustala z zespołem klasowym zasady oceniania w/w form na lekcjach.
19. Nauczyciel ma prawo do sprawdzenia opanowania wiadomości z realizowanego tematu na tej samej lekcji.

PRZEBIEG KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW
§ 31
1. W Społecznej Szkole Podstawowej „ZIPI INKLUZJA” w Skawinie klasyfikacja śródroczna i roczna odbywa
się w terminach ustalonych na początku roku szkolnego. II półrocze rozpoczyna się na drugi dzień po konferencji
klasyfikacyjnej.
2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, plastyki, muzyki należy w
szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających
ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz
aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
4. Miesiąc przed klasyfikacją śródroczną, roczną uczniowie i ich rodzice są informowani o przewidywanych
ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i możliwościach ich poprawy. Informacja o przewidywanych
ocenach dostarczana jest rodzicom w formie pisemnej.
5. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną uczniowie i ich rodzice są informowani o
przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i możliwościach ich poprawy. Informacja o przewidywanych
ocenach dostarczana jest rodzicom w formie pisemnej
6. Przewidywana ocena może ulec podwyższeniu, jak również obniżeniu, zgodnie z kryteriami ustalanymi na
poszczególne stopnie przez wszystkich nauczycieli i podawanymi uczniom do wiadomości na początku roku
szkolnego.
7. Klasyfikacyjną ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych uczeń powinien poprawić w ciągu dwóch
pierwszych miesięcy następnego okresu, jeśli nauczyciel uzna, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi
lub utrudni mu kontynuowanie nauki. Szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

Nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o swoich wymaganiach
edukacyjnych, związanych z poprawieniem przez ucznia oceny niedostatecznej. Jeśli w wyniku klasyfikacji
śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie
nauki, nauczyciele uczący – w miarę możliwości – stwarzają uczniowi szansę uzupełnienia braków.
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8. Ocena z zajęć nadobowiązkowych nie ma wpływu na promocję ucznia.
9. W przypadku naruszenia prawa podczas ustalania klasyfikacyjnej rocznej i końcowej oceny z zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania Wicedyrektor ds. pedagogicznych na wniosek ucznia lub jego
rodziców (prawnych opiekunów) ma prawo powołać komisję, przeprowadzającą postępowanie wyjaśniające
zgodnie z zapisem Rozporządzenia. Tryb i skład komisji jest powoływany zgodnie z zapisem Rozporządzenia.
10. Egzamin sprawdzający przeprowadza się zgodnie z zapisem Rozporządzenia.
11. Ustalona przez nauczyciela lub komisję ocena klasyfikacyjna jest ostateczna za wyjątkiem oceny
niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
12. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej i końcowej ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał średnią ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także
roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
13. Świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje uczeń, który ze wszystkich zajęć edukacyjnych otrzymał oceny
wyższe od niedostatecznej i przystąpił do egzaminu po kl. VIII.
14. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ucznia klas I-III uwzględnia poziom opanowania
przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
15. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym,
lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III
szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, lub na wniosek
rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
16. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału, albo na wniosek wychowawcy
oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy
I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju
i osiągnięć ucznia rokuje i opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie
dwóch klas.
17. Uczniowie cudzoziemscy lub polscy powracający z zagranicy, nie znający języka polskiego lub znający
go w niewystarczającym stopniu, przyjęci do Szkoły, którzy pobierali naukę systemach edukacyjnych innych
państw, mogą być zwolnieni z klasyfikacji śródrocznej, a podlegać tylko klasyfikacji na zakończenie roku
szkolnego. Dla tych uczniów szkoła organizuje naukę języka polskiego oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
celem wyrównania różnic edukacyjnych wynikających z wcześniejszego kształcenia w innym systemie.
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
§ 32
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1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji
do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły
podstawowej.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie ósmej wyższe od oceny niedostatecznej.
3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw
do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który
przeprowadzana jest klasyfikacja.
4. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem na
miesiąc przed klasyfikacją w formie pisemnej.
5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny
za zgodą rady pedagogicznej.
7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania
fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny zachowania.
9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, informatyki, zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej
Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
12. Termin egzaminu ustala Wicedyrektor ds. pedagogicznych z uczniem i jego rodzicami.
13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności
lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji,
w skład której wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
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14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi
ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) Wicedyrektor ds. pedagogicznych lub nauczyciel przez niego wyznaczony– jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
15. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.
16. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego
dnia.
17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin klasyfikacyjny;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
18. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik
do arkusza ocen ucznia.
19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo
„nieklasyfikowana”.
20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
otrzymali ocenę niedostateczną).
21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
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EGZAMIN POPRAWKOWY
§ 33
1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy
na wniosek własny lub jego rodziców.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, zajęć technicznych, techniki, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Wicedyrektor ds. pedagogicznych do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) Wicedyrektor ds. pedagogicznych albo nauczyciel przez niego wyznaczony - przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Wicedyrektor
ds. pedagogicznych powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin poprawkowy;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik
do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później
jednak niż do końca września.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo
wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.
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11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego
promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka
regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ W PRZYPADKU USTALENIA OCENY NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA
§ 34
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Wicedyrektora szkoły ds. pedagogicznych, jeśli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w pkt.1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych
od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje
komisję, która:
1) w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, techniki,
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych
2) w przypadku oceny zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, uzgadnia się z rodzicami.
5. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Wicedyrektor szkoły ds. pedagogicznych lub nauczyciel przez niego wyznaczony – jako przewodniczący
komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
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2) w przypadku rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:
a) Wicedyrektor szkoły ds. pedagogicznych lub nauczyciel przez niego wyznaczony – jako przewodniczący
komisji
b) wychowawca oddziału,
c) wskazany przez Wicedyrektora szkoły ds. pedagogicznych nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie;
d) pedagog
e) psycholog
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5, pkt 1) lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W jego miejsce powoływany jest inny nauczyciel,
o którym mowa w ust. 5, pkt 1), lit.c.
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej.
8. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych, która
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego pod warunkiem, że jest to jedyna ocena niedostateczna
lub jedna z dwóch ocen niedostatecznych.
9. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen, zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) imię i nazwisko ucznia,
b) skład komisji,
c) termin sprawdzianu,
ca) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian,
d) zadania sprawdzające,
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną (do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o odpowiedziach ustnych i wykonaniu zadania praktycznego przez ucznia),
f) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) imię i nazwisko ucznia,
b) skład komisji,
c) termin posiedzenia komisji,
d) wynik głosowania,
e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,
f) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może
przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Wicedyrektor szkoły ds. pedagogicznych
w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA
§ 35
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia
2) postępowanie dla dobra społeczności szkolnej
3) dbałość o honor i tradycje szkoły
4) dbałość o piękno mowy ojczystej
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
7) okazywanie szacunku innym osobom;
8) udział ucznia w wolontariacie.
2. Uczeń, który ma nieusprawiedliwionych powyżej 20 godzin lekcyjnych w półroczu może otrzymać najwyżej
ocenę poprawną.
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyska ocenę naganną, może decyzją rady
pedagogicznej zostać przeniesiony do innego oddziału, jeżeli ten występuje.
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe,
należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.
5. Ocena zachowania ucznia w kl. I – III jest oceną opisową. W ocenianiu bieżącym stosuje
się symbole literowe” zmienić na cyfrowe:
1) 6– wzorowo
2) 5- brawo, wspaniale
3) 4 – spisałeś się dobrze
4) 3 – musisz nad sobą popracować
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5) 2 – zachowałeś się niepoprawnie
6) 1 – zachowałeś się nieodpowiednio.
8. Ocena zachowania ucznia w kl. IV-VIII:
1) Ocena zachowania będzie zależała od spełnienia niżej podanych warunków, których zakres został poszerzony
w przypadku oceny nagannej:
a) uczeń zachowuje się nienagannie na lekcjach, podczas przerw, imprez szkolnych oraz poza szkołą
b) przejawia właściwy stosunek do obowiązków szkolnych (odpowiedzialność, systematyczność, frekwencja)
nie spóźnia się do szkoły, na terenie szkoły chodzi w obuwiu zastępczym
c) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią
d) usprawiedliwia nieobecności w wyznaczonym przez wychowawcę terminie
e) ma własne zdanie, którego potrafi bronić w sposób prawidłowy i taktowny
f) szanuje mienie kolegów i szkoły, reaguje na przejawy wandalizmu
g) jest tolerancyjny wobec ludzi niepełnosprawnych, osób innego wyznania lub narodowości
h) dba o honor i tradycje szkoły
i) jest prawdomówny i uczciwy
j) jest życzliwy i koleżeński, udziela pomocy innym
k) dba o kulturę słowa, przestrzega norm kulturalnego zachowania w szkole i poza szkoła
l) potrafi współpracować w grupie, wpływa na tworzenie dobrej atmosfery
m) reprezentuje szkołę w konkursach lub zawodach sportowych lub uroczystościach środowiskowych
lub uroczystościach szkolnych
n) pełni rzetelnie powierzone mu funkcje, jest inicjatorem wykonania czegoś pożytecznego na rzecz klasy,
szkoły, środowiska (wolontariat)
o) nie narusza godności osobistej poprzez stosowanie chociaż jednej z podanych form:
- używanie przezwisk
- robienie zdjęć bez zgody osoby zainteresowanej
- wykorzystywanie Internetu do przesyłania nieprawdziwych informacji o innych osobach
- nagrywanie informacji i wykorzystywanie ich przeciwko innym.
10. Kryteria ocen z zachowania:
1) wzorowa – jeżeli uczeń spełni wszystkie z wyżej wymienionych warunków;
2) bardzo dobra – jeżeli uczeń spełni 14- 12 z wyżej wymienionych warunków;
3) dobra – jeżeli uczeń spełni 11 – 10 z wyżej wymienionych warunków;
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4) poprawna – jeżeli uczeń spełni 9 – 7 z wyżej wymienionych warunków;
5) nieodpowiednia - jeżeli uczeń spełni 6 – 5 z wyżej wymienionych warunków;
6) naganna - jeżeli uczeń nie spełni 5 z wyżej wymienionych warunków.
11. Jeżeli uczeń postępuje w sposób szczególnie naganny, tzn.
1) zachowuje się agresywnie, wywołuje bójki, zastrasza innych;
2) pije alkohol, pali papierosy, zażywa narkotyki;
3) kradnie, wymusza pieniądze i inne przedmioty;
4) wszedł w konflikt z prawem, to nie może otrzymać innej oceny niż ocena naganna.

PROMOWANIE
§ 36
1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo
wyższej.
2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia
po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy
przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy
oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia
oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom
rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych
w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej.
5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym.
6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

37

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję
do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także
roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie z zachowania.
10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.
11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym
w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ——
———-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
12. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę klasyfikacyjną.
13. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
14. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatni oddział klasy i przystępuje
do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
§ 37
1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) język polski;
2) matematykę;
3) język obcy nowożytny;
4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub
historia.
4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie
przystępuje do egzaminuósmoklasisty.
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5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności
sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez
dyrektora szkoły lub Wicedyrektora ds. pedagogicznych.
6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów –
przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest
uczniem.
7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły lub wicedyrektora ds. pedagogicznych, może
zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów.
Wniosek składany jest w porozumieniu z rodzicami ucznia.
8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ SZKOŁY Z UCZNIAMI
§ 38
1. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Każda ocena postawiona przez nauczyciela może być uzasadniona w sposób określony w statucie szkoły.
3. Szkoła na pierwszym zebraniu we wrześniu informuje rodziców o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego.
4. Szkoła organizuje dla rodziców spotkania z nauczycielami wg harmonogramu na dany rok szkolny.
5. Wtedy też przekazywana jest informacja o bieżących osiągnięciach ucznia i możliwościach uzyskania wyższej
niż przewidywana końcowej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.
6. Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia
w nauce:
1) informacje o bieżących ocenach ucznia są dostępne dla rodzica (prawnego opiekuna) w dzienniku
elektronicznym przez cały rok szkolny;
2) informacje przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniach i dyżurach informacyjnych;
3) na zebraniach i dyżurach informacyjnych rodzic (prawny opiekun) ma możliwość wglądu
do prac pisemnych swojego dziecka i uzyskania uzasadnienia oceny wystawionej przez nauczyciela danego
przedmiotu;
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4) dokumentacja dotycząca egzaminów; klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzania
wiadomości i umiejętności jest dostępna do wglądu u Wicedyrektora szkoły ds. pedagogicznych
7. Na miesiąc przed terminem klasyfikacji śródrocznej, rocznej każdy uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)
są informowani przez nauczycieli o przewidywanych ocenach niedostatecznych i możliwościach ich poprawy.
8. Na dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji śródrocznej i rocznej każdy uczeń i jego rodzice (prawni
opiekunowie) są informowani przez nauczycieli o przewidywanych ocenach i możliwościach ich poprawy.
9. Informacja o przewidywanej ocenie kierowana jest do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w sposób
pisemny.
10. Od października, na pierwszej godzinie wychowawczej każdego miesiąca, wychowawca wraz z zespołem
klasowym podsumowuje zachowanie uczniów. Informacja o miesięcznym podsumowaniu zachowania ucznia
jest przekazywana rodzicom.
11. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub
jego rodzicom.

ROZDZIAŁ X
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 39
1. Administratorem danych osobowych dzieci, ich rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola jest
Społeczna Szkoła Podstawowa ZIPI INKLUZJA w Skawinie, które reprezentuje Wicedyrektor ds.
Pedagogicznych Przedszkola.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych i statutowych.
3. Wicedyrektor ds. Pedagogicznych Szkoły reprezentujący administratora zapewnia zgodne z prawem
przetwarzania danych osobowych w zarządzanej przez niego jednostce. Jednocześnie ponosi odpowiedzialność za
działania wszystkich osób, którym nadał upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w przedszkolu.
4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażają rodzice/opiekunowie prawni w formie pisemnej.
5. Zgodnie z RODO rodzicom przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych;
- prawo do sprostowania danych;
- prawo do usunięcia danych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. Szkoła może wykorzystywać adresy e-mail do kontaktu z rodzicami, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
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ROZDZIAŁ XI
NAUCZANIE ZDALNE

§40
1. Zasady nauczania zdalnego wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz
monitorowania postępów edukacyjnych dzieci w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest
niemożliwa do kontynuowania.
2. Zasady w sytuacji nauczania zdalnego mają zastosowanie w sytuacji, gdy decyzją Ministra właściwego do
spraw oświaty lub Organu sprawującego nadzór pedagogiczny Wicedyrektor przedszkola zdecyduje, kierując się
dobrem dzieci, zamknąć placówkę, co uniemożliwi realizację zadań statutowych Szkoły w tradycyjnym trybie.
§41
Zadania Wicedyrektora:
1.

Przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
2.

Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne

i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym tych objętych kształceniem specjalnym lub uczęszczających
na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
3.

Ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania

w poszczególnych grupach oraz na zajęciach realizowanych w formach poza szkolnych uwzględniając
w szczególności:
•

równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

•

zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

•

możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

•

łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

•

ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

4.

Ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób

weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach.
5.

Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań Szkoły.

6.

Wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym

materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
7.

Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem, specjalistą

prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.
8.

Ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów nauczania
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§42
Organizacja nauczania zdalnego
1.

Źródłem komunikacji pomiędzy szkołą , nauczycielem, rodzicem i dzieckiem jest dziennik elektroniczny

LIBRUS, e-mail, telefon, komunikatory TEAMS lub poczta tradycyjna.
2.

Realizacja zajęć na odległość jest równoznaczna z realizacją podstawy programowej. Wszelkie działania

w środowisku zdalnym służą zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz utrwalaniu pozytywnych postaw społecznych.
3.

Uczeń może uczestniczyć w zajęciach online oraz odbierania wysyłanych przez nauczyciela materiałów

i terminowego wykonywania zleconych prac.
4.

Nauczyciel ma obowiązek, w trakcie prowadzonej nauki zdalnej, powiadamiać rodziców o efektach

wykonywanych prac przez dzieci lub o braku ich wykonywania.
5.

Rodzice są zobowiązani do systematycznego logowania się w dzienniku elektronicznym i odbierania

wiadomości od nauczycieli. W przypadku problemów z logowaniem możliwa jest komunikacja telefoniczna lub
poprzez pocztę tradycyjną.
6.

Jeżeli dziecko nie ma warunków do realizacji zleconych przez nauczyciela zadań rodzic/opiekun prawny

powinien poinformować o tym wychowawcę, który wraz z Wicedyrektorem ustala sposób przekazania dziecku
niezbędnych materiałów.
7.

Nauczyciele będą umieszczać materiał do realizacji:

•

w formie opisu tekstowego zadania do wykonania,

•

w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki,

•

w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki.

8.

Przygotowywane

przez

nauczycieli

materiały

i

treści

edukacyjne

zostają

przekazywane

z wykorzystaniem platformy TEAMS, przez dziennik elektroniczny, telefonicznie, pocztą mailową.
9.

Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów uwzględnia zasady bezpiecznego korzystania

z urządzeń multimedialnych.
§43
Sposób odnotowywania obecności
1.

Za obecne na zajęciach uznajemy dziecko, którego rodzic odebrał materiały przesłane przez nauczyciela.

2.

Frekwencję wpisujemy w dzienniku elektronicznym, zaznaczamy opcję zdalne nauczanie.

3.

Frekwencję zatwierdzamy dzień po przesłaniu materiałów. Istnieje możliwość jej weryfikacji.
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ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§44
1.

Miesięczną opłatę za korzystanie dziecka z usług edukacyjnych (czesne) ustala organ prowadzący.

2.

Opłaty od rodziców pobierane są do 5 dnia każdego miesiąca z góry przelewem na konto placówki.

3.

Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia czesnego oraz innych

opłat.
4.

Rodzice ponoszą dodatkowe opłaty m. in. za:

a)

wycieczki i wyjazdy rekreacyjne (m. in. bilety wstępu, transport),

b)

zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów- m.in organizacja dodatkowych

spotkań dla uczniów (np. teatrzyki, warsztaty chemiczne) czy zajęcia sportowe (np. karate, piłka nożna),
c)

gimnastykę korekcyjną,

d)

zabiegi zdrowotne - np. masaże, akupunktura,

e)

drugi język nowożytny.

5.

Wyżywienie dla uczniów jest zamawiane przez Rodziców bezpośrednio w firmie cateringowej

współpracującej ze Szkołą.
§ 45
1.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Szkoły określają odrębne przepisy.

§ 46
1.

Zmian w niniejszym statucie dokonuje organ prowadzący.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy innych

aktów prawnych, w tym Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

Ujednolicony statut został uchwalony przez organ prowadzący dnia 18.09.2022 r.
Statut Szkoły wraz ze zmianami wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.
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