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Podstawy prawne:
1.

Akt założycielski – Uchwała Rady Gminy z dnia ……………….. /Rady Miasta .........

2.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. nr 78 poz. 483).

3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada
1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
4.

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.
1481).

5.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.– Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz.1148);

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
60);
7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
996 ze zm).
8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy
wprowadzające, Karta Nauczyciela.
9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 756)
10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 868).
11. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019
r. poz. 1781).
12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 869).
13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2019 r. poz. 1111).
14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z
2012 r. poz. 788).
15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2019 r. poz. 1282).
17. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach, hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
pieczęciach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1509).
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Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1
1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie.
2. Szkoła o której mowa w ust. 1, zwana dalej Szkołą, jest ośmioletnią publiczną szkołą
podstawową dla dzieci i młodzieży.
3. Szkoła ma siedzibę w budynku położonym w Sycowie przy ul. Kościelnej 3.
4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Syców.
5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
6. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I -VIII w zakresie szkoły
podstawowej.
7. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą
kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz
możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach
określonych odrębnymi przepisami.
8. Cykl kształcenia trwa 8 lat.
9. Nauka w szkole odbywa się na jedna/dwie zmiany.
10. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem
szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3) Szkoła przeprowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów
przedszkolnych oraz klas pierwszych określony przez organ prowadzący.

§2
1. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany
skrót nazwy.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Tablica urzędowa Szkoły zawiera pełną nazwę Szkoły.
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§3
1. Szkoła posiada własny sztandar.
2. Szkoła hołduje tradycyjnym ceremoniałom, obejmującym:
1)
2)
3)
4)
5)

uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego,
uroczystość pasowania na ucznia,
coroczne obchody święta Szkoły,
obchodzenie świąt państwowych,
uroczystość zakończenia roku szkolnego.

§4
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017r. poz, 59 i 949),
2) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły,
3) nauczycielach i innych pracownikach – należy przez to rozumieć personel szkolny,
4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim –
należy przez to rozumieć organy Szkoły.

§5
1. Statut określa:
1) cele i zadania Szkoły,
2) organy Szkoły i ich szczegółowe zadania,
3) organizację pracy Szkoły,
4) zakres zadań nauczycieli i innych pracowników,
5) prawa i obowiązki uczniów,
6) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,
7) organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
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Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły
§6
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie
wychowawczo - profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego środowiska.
2. Głównymi celami szkoły jest:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,
przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej;
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych
osób;
4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
i wnioskowania;
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które
pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji;
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności
przygotowania własnego warsztatu pracy;
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3.

Do zadań szkoły należy:

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz
zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy,
emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz
wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
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4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia
ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia
i nauczania;
6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom
stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem
zasad higieny psychicznej;
8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
uczniów lub poszczególnego ucznia;
9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych
przepisach;
11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej;
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom
pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły
w skróconym czasie;
15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu
przygotowania uczniów;
16) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych
oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów
literackich i innych tekstów literackich;
17) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej,
formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami
narodowymi i symbolami państwowymi;
18) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych
nauczania;
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20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie
im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
23) zapewnienie opieki uczniom wymagającym opieki ze względu na inne okoliczności
poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
24) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
25) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią,
rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność,
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista,
kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie
inicjatyw i pracy zespołowej;
27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także
postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
28) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych
postaw wobec problemów ochrony środowiska;
29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
31) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru
i wykorzystania mediów;
32) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego
rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp
do zasobów sieciowych w Internecie;
33) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji;
34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

4. Zadaniem Szkoły Podstawowej jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia
ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie u
uczniów poniższych umiejętności:
1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie
myślenia matematycznego;
3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych
źródeł;
4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem
metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
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5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
6) praca w zespole i społeczna aktywność;
7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

5. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które
wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na
wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają
człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.
6. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów
i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski
z realizacji celów i zadań Szkoły.
7. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowolekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.
8. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb.

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie
programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego
nauczyciela
9. Szkoła stwarza optymalne warunki do spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.
10. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna. Obowiązek szkolny trwa do
ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Uczeń, który ukończył 18 rok życia zostaje skreślony z listy uczniów. W takim przypadku
uczeń może się zwrócić do Dyrektora szkoły o zgodę na dokończenie cyklu kształcenia.
Dyrektor może nie wyrazić zgody, jeżeli:
1) uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu;
2) liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do nieklasyfikowania,
grozi mu naganna ocena z zachowania;
3) uczeń wpływa demoralizująco na pozostałych uczniów szkoły.

§7
Cele wskazane w § 6 Szkoła osiaga poprzez realizację podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, ramowy plan nauczania, programów nauczania
danych zajęć edukacyjnych i innych zadań oświatowych prawem przewidzianych.
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Rozdział 3. Organy szkoły
§8
Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
§9
Dyrektor Szkoły wykonuje ustawowe obowiązki związane z zajmowanym
stanowiskiem z poszanowaniem prawa, ale i słusznym interesem Szkoły, uczniów
i pracowników Szkoły. Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z:
1) kierowaniem Szkołą jako jednostką organizacyjną systemu oświaty publicznej,
2) kierowaniem Szkołą jako samorządową jednostką organizacyjną Gminy Syców,
funkcjonującą w prawno-finansowej formule jednostki budżetowej,
3) podejmowaniem czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników
Szkoły,
4) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
6) realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne
zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór
pedagogiczny,
7) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego oraz rady pedagogicznej,
8) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi
przepisami,
9) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 3,
dysponuje środkami finansowymi i wnioskuje do
organu prowadzącego szkołę
o przyznanie pracownikowi szkoły nagród,
10) opracowuje arkusz organizacyjny,
11) dba o powierzone mienie,
12) wydaje polecenia służbowe,
13) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
14) nadaje stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego,
15) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”,
16) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego, decyduje o przeprowadzeniu egzaminu
klasyfikacyjnego,
17) wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku
szkolnego poza szkołą,
18) reprezentuje szkołę na zewnątrz,
19) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
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20) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,
21) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków
określonych odrębnymi przepisami,
22) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
23) podejmuje działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych.

§ 10
1. Rada Pedagogiczna wykonuje kompetencje stanowiące i opiniodawczo-wnioskodawcze
przewidziane w ustawie.
2. Skład Rady Pedagogicznej określa ustawa.
3. Działalność Rady Pedagogicznej określa ustawa i wydany na jej podstawie regulamin.

§ 11
1. Rada Rodziców wykonuje kompetencje przewidziane w ustawie.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
3. Działalność Rady Rodziców określa ustawa i wydany na jej podstawie regulamin.
4. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.
5. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego
Statutu.
6. Rada Rodziców współuczestniczy
wychowawczego Szkoły.

w opracowaniu

programu

profilaktyczno

7. Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program profilaktyczno-wychowawczy
Szkoły.
8. Regulamin Rady Rodziców stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Statutu.

§ 12
1. Samorząd Uczniowski wykonuje uprawnienia przewidziane w ustawie.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin
uchwalony na podstawie ustawy.
3. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczycieli opiekunów.
9
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4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Statutu.

§ 13
1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku,
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach
swoich kompetencji.
2. Organy szkoły maja prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji.
3. W ramach współpracy organy Szkoły wymieniają stosowne informacje o podejmowanych
i planowanych zadaniach i mogą uczestniczyć na prawach osób zaproszonych
w posiedzeniach organów kolegialnych oraz organizować posiedzenia wspólne.
4. Organy Szkoły zobowiązane są do współdziałania w zakresie planowania i realizacji
statutowych celów i zadań Szkoły.
5. Warunki organizacyjne współpracy pomiędzy organami Szkoły zapewnia Dyrektor.
§ 14
1. Spory pomiędzy organami Szkoły są rozwiązywane polubownie.
2. Organy Szkoły podejmują w trybie roboczym wszelkie działania, w tym działania
wspólne, zmierzające do wyjaśnienia istoty sporu, wymiany argumentów i zakończenia
sporu.
3. W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Sycowie i
Kodeks Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Sycowie.
4. W Szkole obowiązuje Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa.

Rozdział 4. Organizacja pracy Szkoły
§15
Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje następujące etapy edukacyjne:
1) I etap: oddziały klas I-III – edukacja wczesnoszkolna,
2) II etap: odziały klas IV-VIII,
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§16
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział uczniów.
2. Liczba uczniów w oddziałach klas I – III wynosi maksymalnie 27. Liczba uczniów
w oddziałach IV – VIII nie może przekraczać 30.
3. Nauczanie w klasach łączonych dopuszcza się jedynie w przypadkach określonych
w odrębnych przepisach.
4. Szkoła organizuje realizację zadań statutowych w innych formach niż oddziały uczniów,
ilekroć przepisy prawa tak stanowią.
§ 17
1. Godzina lekcyjna w Szkole trwa 45 minut.
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż
60 minut jest możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem
zachowania ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć.
3. Czas trwania zajęć innych niż przewidziane w ust. 1 i 2 określają przepisy odrębne.

§ 18
1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, w formach odpowiadającym potrzebom
i oczekiwaniom uczniów i ich rodziców oraz możliwościom finansowym Szkoły.
2. Zajęcia dodatkowe realizowane są w celu udzielenia uczniom pomocy
w przezwyciężaniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębiania zainteresowań
uczniów.
3. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Zajęciami dodatkowymi w Szkole są w szczególności:
1)
2)
3)
4)

koła zainteresowań: przedmiotowe, artystyczne, sportowe, czytelnicze oraz inne,
zajęcia wyrównawcze,
zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,
wolontariat.
§ 19

1. Realizując zadania statutowe Szkoła zapewnia społeczności szkolnej możliwość
korzystania z:
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1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem (sale lekcyjne i pracownie),
2) biblioteki szkolnej,
3) świetlicy,
5) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
2. W szkole jest zorganizowana stołówka, z której korzystać mogą uczniowie, na zasadach
odpłatności.
3. Do innych pomieszczeń i urządzeń Szkoły, z których korzystać społeczność szkolna
należą: szatnia, toalety, sala gimnastyczna i boisko Orlik.
§ 20
1. Biblioteka szkolna jest integracyjną częścią Szkoły.
2. Biblioteka służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej
i informacyjnej uczniów oraz doskonalenia nauczycieli.
3. Biblioteka w szczególności:
1) gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały
biblioteczne,
2) stwarza warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnokomunikacyjnymi,
3) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania użytkowników oraz wyrabia i pogłębia
nawyk czytania i uczenia się,
4) podejmuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną
użytkowników.
5) przeprowadza inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej w formie skontrum,
z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie: Dz. Ustaw 2017: poz. 59 - Ustawa
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i poz. 60 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).

§ 21
1. Z zasobów i usług biblioteki korzystają bezpłatnie uczniowie, nauczyciele i inni
pracownicy Szkoły.
2. Biblioteka prowadzi rejestr użytkowników i wypożyczanych przez nich materiałów
bibliotecznych.
3. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa przetwarzania
danych w szkole.
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§ 22
1. Biblioteka składa się z wypożyczalni i czytelni.
2. Wypożyczalnia i czytelnia są czynne w dniach, w których w Szkole odbywają się zajęcia
szkolne, zgodnie z obowiązującym w danym roku szkolnym harmonogramem.

§ 23
1. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, odpowiedzialny za jej
funkcjonowanie, zgodnie z zakresem swoich obowiązków. Do zadań nauczyciela
bibliotekarza należy:
1) opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności
biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
4) organizowanie konkursów czytelniczych,
5) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych
klas,
6) współpraca z nauczycielami.
2. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach szkolnych (religia, wychowanie do życia
w rodzinie, wychowanie fizyczne) przebywają w czytelni pod opieką nauczyciela.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania i korzystania z biblioteki określa Regulamin
Biblioteki Szkolnej, stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszego statutu.

§ 24
1. Dla uczniów pozostających dłużej ze względu na okoliczności prawnie określone Szkoła
prowadzi świetlicę.
2. Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów, a także
ich możliwości psychofizyczne.
3. Do zajęć, o których mowa w ust. 2 należą w szczególności zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny uczniów
oraz odrabianie lekcji.
§ 25
1. Czas pracy świetlicy jest corocznie dostosowywany do potrzeb uczniów, oczekiwań
rodziców i możliwości kadrowo-finansowych Szkoły.
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2. Świetlica dla uczniów klas 1-3 jest zorganizowana w osobnym pomieszczeniu, którego
nie przeznacza się na inne cele.
3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych liczących nie więcej niż
25 uczniów.
§ 26
1. Grupą wychowawczą w świetlicy opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
1) organizowanie pomocy uczniom w nauce, tworzeniu warsztatów do samodzielnej
pracy umysłowej uczniów,
2) organizowanie gier i zadań ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,
3) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających z opieki
świetlicowej w przezwyciężaniu trudności wychowawczych uczniów,
4) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć oraz udział uczniów
w zajęciach.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa Regulamin Świetlicy Szkolnej,
stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszego statutu.

§ 27
1. Stosownie do potrzeb i możliwości, w granicach prawa, Szkoła korzysta z usług
wolontariuszy.
2. Udział wolontariuszy w zajęciach organizowanych przez Szkołę jest dopuszczalny, o ile
obowiązujące przepisy prawa nie zastrzegają prowadzenia tych zajęć przez nauczycieli
bądź innych specjalistów.
§ 28
1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, w trybie roboczym
i poprzez zawieranie ewentualnych porozumień określających organizację tego
współdziałania.
2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do współdziałania Szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi
organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
3. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny na warunkach określonych w Art. 45
14
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Ustawy - Prawo oświatowe.
§ 29
1. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, zapewniając
bezpośredni kontakt rodzicom z Dyrektorem Szkoły, wychowawcą oddziału
i poszczególnymi nauczycielami.
2. Szkoła przekazuje rodzicom uczniów wszelkie informacje związane z realizacją zadań
statutowych Szkoły i indywidualną sytuacją dziecka, z poszanowaniem przepisów
o ochronie danych osobowych.
3. Kontakty rodziców ze Szkołą i nauczycielami następują w formie:
1) zebrań okresowych ogółu rodziców uczniów danego oddziału z wychowawcą oddziału,
zgodnie z kalendarzem roku szkolnego,
2) nadzwyczajnych zebrań rodziców uczniów danego oddziału z Dyrektorem Szkoły,
wychowawcą oddziału bądź nauczycielami, zwoływanych z inicjatywy Dyrektora lub na
wniosek rady oddziałowej lub wychowawcy oddziału, zaakceptowany przez Dyrektora,
3) spotkań indywidualnych z wychowawcą oddziału lub innymi nauczycielami,
niekolidujących z rozkładem zajęć lekcyjnych,
4) przedkładaniu przez rodziców uczniów opinii i wniosków dotyczących pracy Szkoły.

§ 30
1. Wszelkie zajęcia organizowane przez Szkołę muszą zapewniać ich uczestnikom
wymagane prawem warunki bezpieczeństwa i higieny.
2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych
zajęć są następujące:
1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką
pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;
2) pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,
pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu
dyżurowania,
wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów
obowiązujących w tych pomieszczeniach,
sprowadzenia uczniów do świetlicy po ostatniej lekcji (w przypadku uczniów kl. I – III),
udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania
pomocy medycznej,
zgłaszania Dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa
uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków;
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3) opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje
z nim uczniów;

Rozdział 5. Zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły
§ 31
1. Wszyscy pracownicy Szkoły wykonują swoje obowiązki ogólne, wynikające z przepisów
powszechnego prawa pracy, obowiązki szczególne, wynikające z przepisów branżowych
i zakładowych i obowiązki indywidualne, związane z rodzajem wykonywanej pracy.
2. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 1, pracownicy Szkoły podejmują
wszelkie potrzebne działania i stosują wszelkie środki zapobiegające wypadkom uczniów
i usuwające zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.
3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków opieki nad uczniami Szkoła instaluje
monitoring przy pomocy kamer telewizji wewnętrznej.
§ 32
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami nie może opuszczać miejsca zajęć, chyba
że Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami przejmie inny pracownik
Szkoły.
2. Doraźne zastępstwa za nauczycieli nieobecnych w pracy i z tego powodu
nieodbywających
obowiązkowych
zajęć
dydaktycznych,
opiekuńczych
lub
wychowawczych pełnią nauczyciele Szkoły, wyznaczeni przez Dyrektora.
§ 33
1. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zawiadamiają Dyrektora o obecności na terenie
Szkoły osób postronnych oraz o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących
znamiona wykroczenia lub przestępstwa albo stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia
uczniów.
2. Nauczyciele kontrolują obecność uczniów na zajęciach obowiązkowych i zawiadamiają
wychowawcę oddziału o przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia
w Szkole.
§ 34
Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia przewidziane w planie nauczania należy
w szczególności:
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1) zaznajamiane uczniów o sposobie korzystania z urządzeń znajdujących się
w pomieszczeniach szkolnych, zwłaszcza w pracowniach przedmiotowych i sali
gimnastycznej,
2) przestrzeganie obowiązujących w Szkole godzin rozpoczynania i kończenia zajęć
edukacyjnych,
3) respektowanie prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych,
4) sprawdzanie warunków prowadzenia zajęć (wywietrzenie, odświeżenie i temperatura
w pomieszczeniu),
5) dopilnowanie porządku i ładu w czasie trwania zajęć,
6) odbywanie przydzielonych dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych.

§ 35
1. Wychowawcą oddziału klasowego może być jedynie nauczyciel przedmiotu nauczanego
w Szkole.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skutecznością wychowawca
opiekuje się przydzielonym mu oddziałem przez cały okres jednego etapu edukacyjnego,
chyba że zmiana wychowawcy uzasadniona jest szczególnymi okolicznościami.
3. Zadaniem wychowawcy jest wspomaganie rozwoju powierzonych mu uczniów, procesu
uczenia się i przygotowanie uczniów do życia społecznego.
4. Obowiązki wychowawcy obejmują w szczególności:
podejmowanie działań na rzecz integracji uczniów w oddziale,
organizowanie we współpracy z rodzicami uczniów życia oddziału,
organizowanie uczestnictwa oddziału w życiu Szkoły,
informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania uczniów
i postępów w nauce,
5) rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów oraz – w miarę możliwości Szkoły –
zaspokajanie tych potrzeb i usuwanie trudności,
6) zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i obywatela,
7) kształtowanie w uczniach potrzeby szanowania prawa i zasad współżycia społecznego,
8) kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy,
demoralizacji oraz zagrożeń uzależnieniami,
9) przyczynianie się do organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej,
10) wnioskowanie o nagradzanie lub ukaranie uczniów.
1)
2)
3)
4)
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Rozdział 6. Prawa i obowiązki uczniów
§ 36
Niezależnie od przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa powinności
wobec uczniów Szkoła zapewnia swoim uczniom:
1. Dostęp do statutu, regulaminów i procedur obowiązujących w Szkole.
2. Dostęp do innych informacji, w tym prawo do zapoznawania się z programem nauczania,
ocenami postępu w nauce, kopiami sprawdzianów i innych uczniowskich prac pisemnych.
3. Równe traktowanie, bez względu na sytuację materialną, religię, światopogląd,
odmienność kulturową, językową i etniczną czy inne podobne cechy.
4. Prawo do uzyskania wyjaśnień w sytuacjach konfliktów z pracownikami Szkoły
i współkolegami oraz prawo do odwołania się od decyzji, kar i postanowień z konfliktami
związanych,
5. Wolność wyrażania opinii w sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły, w tym na
temat treści i metod oraz organizacji nauczania, jak i pracy personelu Szkoły.
6. Wolność zrzeszania się i działalności w Samorządzie Uczniowskim oraz organizacjach
działających w Szkole, poza partiami i stronnictwami politycznymi.
7. Prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w szkolnych imprezach
rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.

§ 37
1. Szkoła w miarę swoich możliwości udziela pomocy i wsparcia w różnych formach
uczniom, którym jest to potrzebne z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych.
2. Pomoc i wsparcie, o których mowa w ust. 1 nie narusza uprawnień uczniów spełniających
warunki określone przepisami prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym
i charakterze motywacyjnym.

§ 38
1. Uczniowie Szkoły mogą uzyskiwać nagrody i wyróżnienia za:
1) wyjątkową i godną naśladowania postawę, w tym dzielność i odwagę w przeciwstawianiu
18
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

się przejawom przemocy i agresji oraz wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym,
podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz Szkoły lub na rzecz uczniów Szkoły,
szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej
powiatowym,
wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu (zgodnie z ustalonymi w WSO przepisami),
szczególnie wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu (zgodnie z ustalonymi w WSO
przepisami),
uzyskanie maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu ośmioklasisty;
uzyskanie tytułu Laureata konkursu „zDolny Dolnoślązaczek”.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w następujących formach:
1) dyplom lub list gratulacyjny skierowany do ucznia i jego rodziców, w przypadku
przewidzianym w ust. 1 pkt 1 i pkt 3,
2) dyplom lub list gratulacyjny oraz wpis do Złotej Księgi Szkoły, w przypadku
przewidzianym w ust. 1 pkt 2,
3) tytuł honorowy Prymus Inter Pares, Humanisty Roku, Przyrodnika Roku, Osobowości
Roku oraz nagroda rzeczowa (albo pieniężna) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt
4 i pkt 5,
4) tytuł honorowy Najlepszego Absolwenta Szkoły i nagroda rzeczowa (pieniężna),
w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 4, pkt 5 i pkt 6.
3. Nagrody przyznaje Dyrektor , po konsultacji z Radą Pedagogiczną Szkoły.
4. Zastrzeżenia związane z przyznawaniem nagród uczniom są rozpatrywane w trybie
przewidzianym w ust.3.

§ 39
Do obowiązków ucznia należy w szczególności:
1) właściwe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych,
2) systematyczny i aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, w życiu oddziału klasowego
i Szkoły,
3) powiadamianie wychowawcy oddziału o dłuższej nieobecności na zajęciach
edukacyjnych, przewidywanym czasie nieobecności i przyczynach,
4) usprawiedliwianie nieobecności odpowiednimi dowodami, najpóźniej w ciągu tygodnia
od powrotu do zajęć szkolnych,
5) przestrzeganie obowiązujących w Szkole warunków wnoszenia i korzystania na terenie
Szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
6) właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników oraz uczniów Szkoły,
uwzględniające zasady kultury współżycia społecznego,
7) przestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń organów Szkoły,
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8) dbanie o mienie Szkoły, wspólne dobro, ład i porządek,
9) dbanie o honor i tradycje Szkoły i poszanowanie symboli narodowych,
międzynarodowych i szkolnych,
10) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do zaleceń nauczycieli i innych
pracowników Szkoły,
11) ubieranie się na zajęcia organizowane przez Szkołę na terenie Szkoły i poza nim w odzież
stonowaną, estetyczną, pozbawioną elementów prowokacji – według wskazówek
organizatora zajęć.

§ 40
1. W Szkole może być wprowadzony Kodeks Ucznia, określający niewyrażone
w obowiązujących przepisach prawa i w Statucie uprawnienia i obowiązki uczniów
związane z codziennym życiem szkoły.
2. Kodeks Ucznia przygotowuje Dyrektor po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego
i Rady Rodziców.
3. Kodeks Ucznia wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 41
W każdym przypadku łamania praw ucznia bądź wymuszania zachowań
wykraczających poza obowiązki ucznia rodzice ucznia mają prawo przedłożyć Dyrektorowi
zażalenie, które Dyrektor rozpatruje w ciągu 14 dni.

§ 42
1. Wobec uczniów naruszających swoje obowiązki mogą być stosowane następujące kary:
1) upomnienie ustne ze strony wychowawcy oddziału klasowego,
2) upomnienie ustne ze strony Dyrektora Szkoły,
3) pisemne powiadomienie rodziców o naruszeniu obowiązków przez ich dziecko,
wystosowane przez Dyrektora Szkoły,
4) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły.
2. Uczeń, który swoim nagannym postępowaniem wyrządził krzywdę innym członkom
społeczności szkolnej, jest zobowiązany do wyrażenia ubolewania i przeproszenia
pokrzywdzonych osób, niezależnie od innych prawem przewidzianych form
odpowiedzialności.
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§ 43
1. Podmiot uprawniony do nałożenia kary stosuje ją po wyjaśnieniu wszystkich istotnych
okoliczności towarzyszących naruszeniu obowiązków uczniowskich, w tym po
wysłuchaniu ucznia.
2. Od kary nałożonej przez wychowawcę oddziału klasowego uczniowi przysługuje
odwołanie do Dyrektora Szkoły, zaś od kary nałożonej przez Dyrektora – do Rady
Pedagogicznej.
3. Termin na odwołanie się wynosi 7 dni.
4. Odwołanie jest rozpatrywane po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,
w terminie do 14 dni.
5. Po upływie 6 miesięcy karę uważa się za niebyłą.
§ 44
1. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia
do innej szkoły w przypadku poważnego naruszenia przez ucznia obowiązków,
uniemożliwiającego dalsze funkcjonowanie ucznia w kolektywie szkolnym.
2. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły może być
w szczególności:
1) picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie Szkoły oraz na zajęciach,
imprezach i wycieczkach organizowanych przez Szkołę poza jej terenem,
2) posiadanie, rozprowadzanie lub używanie substancji psychoaktywnych,
3) stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych osób,
4) stosowanie przez ucznia agresji i przemocy w stosunku do innych uczniów i pracowników
Szkoły.

Rozdział 7. Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów

§ 45
Statut określa szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,
z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów o celach i zakresie tego oceniania.

21

STATUT
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie

§ 46
1. W związku z jawnością ocen bieżących i klasyfikacyjnych nauczyciel uzasadnia ocenę na
wniosek ucznia bądź jego rodziców.
2. Uzasadnienie następuje bez zbędnej zwłoki, w formie ustnej, chyba że wniosek zawiera
żądanie uzasadnienia pisemnego.

§ 47
1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców Szkoła udostępnia dokumentację, o której mowa
w art. 44e ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.
1943 z późn. zm.).
2. Dokumentacja udostępniana jest do wglądu w godzinach pracy Szkoły, w sekretariacie
Szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikiem sekretariatu.

§ 48
Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana w Szkole raz w ciągu roku szkolnego, na
zakończenie semestru zimowego, w terminie do 31 stycznia.

§ 49
1. Szkoła informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych
i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania, w terminie 7
dni poprzedzających śródroczne i roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 przekazują odpowiednio nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału.
3. Informacja przekazywana jest uczniom ustnie oraz formie zapisu w dzienniku
elektronicznym.
4. Informacja o ocenach niedostatecznych powinna być przekazana w formie pisemnej do
rodziców na 30 dni przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnego.

§ 50
Oceny bieżące w klasach I-III z obowiązkowych i dodatkowych zajęć oraz zajęć
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umożliwiających uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej są ocenami opisowymi.
§ 51
1. Począwszy od klasy IV oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć umożliwiających
uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a także
średnioroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) stopień celujący (6),
2) stopień bardzo dobry (5),
3) stopień dobry (4),
4) stopień dostateczny (3),
5) stopień dopuszczający (2),
6) stopień niedostateczny (1).
2. W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie przy stopniach znaków „+” i „-”.
3. Szczegółowe zasady oceniania Szkoły określają następujące dokumenty: Wewnątrz
szkolny System Oceniania Szkoły stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Statutu oraz
Przedmiotowe systemy Oceniania.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe
§ 52
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
2. Statut jest umieszczony w dokumentacji dyrektora oraz zamieszczony na stronie
internetowej szkoły.
3. Wniosek o zmianę statutu mogą składać Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.
4. Zmiany w statucie będą dokonywane uchwałami Rady Pedagogicznej.

Tekst jednolity Statutu zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 11 grudnia 2019r.
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