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Rozdział 1
Podstawa prawna
§1
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 14 jest szkołą działającą
w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 );
2) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1481
z późn.zm.);
3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017r. poz.60);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869
z późn.zm.);
5) niniejszego Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku;
6) aktów wykonawczych do wskazanych ustaw.
Rozdział 2
Informacje ogólne
§2
1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Gdańsku.
2. W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku wchodzą:
1) Przedszkole Specjalne nr 72 o Profilu Terapeutycznym w Gdańsku;
2) Szkoła Podstawowa nr 76 im. Jarosława Dąbrowskiego w Gdańsku.
3. Główną siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Gdańsku (kod pocztowy:
80-371).
4. (Uchylony)
5. Szkoła jest jednostką publiczną z możliwością tworzenia oddziałów integracyjnych.
6. (Uchylony)
7. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne, których organizację i zasady funkcjonowania, a także
prawa i obowiązki dzieci do nich uczęszczających i ich rodziców oraz nauczycieli tych oddziałów
określa niniejszy Statut.
8. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał.
9. Szkoła posiada kryty basen pływacki.
10. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd
Uczniowski.
11. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasto Gdańsk z siedzibą: Urząd Miejski w Gdańsku,
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
12. Obwód Szkoły określony jest przez organ prowadzący.
13. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk.
14. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Pomorski Kurator Oświaty.
§3
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
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1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t. j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 910 .);
2) Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Gdańsku przy ul.
Jagiellońskiej 14 (kod pocztowy: 80-371);
3) Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, opiekunów prawnych, a także osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4) Organie Prowadzącym – należy przez to rozumieć organ wskazany w §2 ust. 11 Statutu.
5) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Gdańsku;
6) Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole;
7) Pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracownika Szkoły niebędącego
nauczycielem;
8) Uczniu, wychowanku – należy przez to rozumieć ucznia i dziecko uczęszczające do Szkoły;
9) Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
10) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Szkoły, o którym mowa w art. 69
Ustawy;
11) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organ Szkoły, o którym mowa w art. 83 Ustawy;
12) Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć organ Szkoły, o którym mowa w art. 85
Ustawy.
§4
1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa i trwa 8 lat, a jej struktura organizacyjna
obejmuje klasy I-III (pierwszy etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna), klasy IV-VIII (drugi
etap edukacyjny) oraz oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Szkoła może tworzyć oddziały integracyjne na każdym poziomie nauczania za zgodą Organu
Prowadzącego.
3. Szkoła prowadzi zapisy do klasy pierwszej na rok przed rozpoczęciem przez dziecko obowiązku
szkolnego, w terminie wyznaczonym przez Organ Prowadzący.
4. W szkole tworzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego dla
dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
5. Rodzice mają prawo zapisać do pierwszej klasy dziecko sześcioletnie, pod warunkiem, że odbyło
roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub wykazuje zdolności psychofizyczne.
6. Do szkoły przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły, a w miarę posiadania wolnych miejsc, na
wniosek rodziców, także dzieci spoza rejonu.
7. Do oddziałów integracyjnych przyjmowane dzieci niepełnosprawne na wniosek rodziców oraz na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej, wydanego przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
8. Szkoła może zapewnić zajęcia na basenie w ramach 4. godziny wychowania fizycznego.
9. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej.
Rozdział 3
Cele i zadania Przedszkola
§5
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1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej
podstawie, a w szczególności wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
która stanowi opis sposobu realizacji celów wychowania i kształcenia oraz treści nauczania w niej
ustalonych, w tym zadania przedszkola oraz efekty realizacji zadań w postaci osiągnięć dzieci na
zakończenie wychowania przedszkolnego.
1a. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to
realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia
dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na
drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
2. Cele wychowania przedszkolnego, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów
edukacyjnych: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy.
2a. Do zadań Przedszkola należy:
1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających
nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego
rozwoju;
2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa;
3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym
się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu
rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem
indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia
relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo
w ruchu drogowym;
8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie
psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się
w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych
możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,
w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru,
muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz
norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego
działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi
przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój
tożsamości dziecka;
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13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez
dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne
dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych
do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe
zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego
bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami;
17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem
obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
3. Przedszkole może prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu
stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do
podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
4. Przedszkole zapewnia:
1) bezpieczną i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza
terenem przedszkola,
2) dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
4a. Przedszkole realizuje cele i zadania, w szczególności poprzez:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka m.in. przez:
a) prowadzenie działalności diagnostycznej i stymulacyjno- kompensacyjnej dotyczącej rozwoju
dziecka,
b) ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi,
c) dostosowywanie zadań i treści do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
d) pobudzanie procesów rozwojowych dziecka do optymalnej aktywności przez wykorzystywanie
jego własnej inicjatywy,
e) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie siebie, otaczającej
rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych
doświadczeń,
f) sprawowanie opieki nad dzieckiem odpowiednio do jego potrzeb i możliwości przedszkola,
g) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka;
2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole, m.in. przez:
a) spełnianie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziny,
b) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej
interwencji specjalistycznej,
c) uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,
d) inicjowanie poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania akceptowanymi
przez rodzinę oraz uczenie dzieci współodpowiedzialności za własne zachowanie,
e) ujednolicenie oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych przedszkola i domu rodzinnego oraz
zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka tym samym
przygotowując je do efektywnego korzystania do nauki w szkole;
3) rozwijanie zainteresowań dzieci m.in. przez:
a) udział w imprezach, konkursach i przeglądach przedszkolnych,
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b) organizację zajęć dodatkowych,
c) działalność dzieci w kołach, stowarzyszeniach i teatrzykach przedszkolnych.
4b. Przedszkole realizuje cele wynikające z podstawy programowej poprzez:
1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych
wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz
wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego;
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;
4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych,
stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do
stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
4c. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów
emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
3) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;
6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w
zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.
5. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców bądź
inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców.
6. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez
rodziców.
7. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu
tożsamości.
8. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z
przedszkola przez upoważnioną osobę.
9. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6:30 do godziny 8:30 lub w czasie
uzgodnionym z dyrektorem przedszkola.
10. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowywania odpowiedniej posiłków,
wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka było zgłoszone wcześniej osobiście bądź
telefonicznie.
11. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16:30.
12. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, dostosowany jest do jego możliwości psychofizycznych,
zawarty jest w indywidualnym kontrakcie/umowie.
Rozdział 4
Cele i zadania Szkoły
§6
1. Szkoła we wszystkich obszarach swojej pracy, respektuje zapisy zawarte w Deklaracji Praw
Człowieka - Deklaracji Praw Dziecka. Zapewnia uczniom realizację konstytucyjnego prawa do nauki,
wychowania i opieki.
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2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe koncentrując się na
prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, gdzie dobro ucznia jest
wartością dla szkoły nadrzędną i przez nią chronioną.
3. Szkoła pełni funkcję kształcąca, wychowawczą i kulturotwórczą, umożliwiając harmonijny rozwój
młodego człowieka we wszystkich sferach jego życia.
4. Szkoła ma wytyczoną misję i wizję, które wypełnia w swoich działaniach.
5. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne dostosowane do ryzykownych zachowań dzieci
i sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.
6. Szkoła podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
§7
1. Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w warunkach współczesnego świata ucząc:
1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej
odpowiedzialności;
2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia
i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
przygotowania do publicznych wystąpień;
3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich,
podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania
obowiązujących norm;
4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego
posługiwania się technologią informacyjną.
2. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo oświatowe
i jako szkoła publiczna:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również
uczniów zamieszkałych poza obwodem;
3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
5) realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej;
6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym zakresie;
7) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy;
8) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty.
3. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym
zakresem:
1) kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu w życiu gospodarczym;
2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów;
3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w procesie
kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub
metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli
4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i
innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz
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działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
innowacyjnej.
§8
1. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;
2) poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie wiedzy i kluczowych umiejętności niezbędnych do
uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
3) dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów
4) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań,
imprez, olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, naukę języka obcego nowożytnego, udział
w wycieczkach edukacyjnych, zajęcia nauki pływania;
5) realizuje kształcenie integracyjne, dostosowuje programy nauczania dla uczniów ze szczególnymi
potrzebami, organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz specjalistyczne (korekcyjnokompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, naukę pisma punktowego dla dzieci niewidomych
i niedowidzących);
6) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach
z zakresu wolontariatu, sprzyjające aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
7) kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu
uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia
innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
1a. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Edukacja na
tym etapie jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia.
2. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia,
zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres:
1) umożliwiania uczniom podtrzymywania 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;
2) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych oraz
nauczanie indywidualne;
3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły, poprzez
zapewnienie:
a) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) sprzętu specjalistycznego i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów;
c) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności
zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
d) integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami
pełnosprawnymi;
e) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
4) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania i opieki.
Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi;
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5) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas zajęć,
udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz kołach
zainteresowań;
6) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism
w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań
sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali
gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;
7) szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami
BHP.
3. Szkoła zapewniająca uczniom dostęp do Internetu zobowiązana jest podejmować działania
zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich
prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie
zabezpieczające.
§9
Szkoła w zakresie pracy wychowawczej, wspierając obowiązki rodziców zmierza do tego, by
uczniowie między innymi:
1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego;
2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra
i piękna w świecie;
3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno z poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak
i całej edukacji na danym etapie;
4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra własnego i dobra innych,
odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych;
5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów
życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy do życia społecznego oraz
przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu
dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
umieli współtworzyć w Szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
§ 10
1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez integrację wiedzy nauczanej na:
1) zajęciach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów;
2) wycieczkach edukacyjnych, lekcjach muzealnych i innych zajęć pozaszkolnych;
2. Oddziaływania wychowawcze skierowane są na priorytety takie jak:
1) wychowanie patriotyczne związane z sylwetką Patrona Szkoły;
2) budzenie więzi z tzw. Małą Ojczyzną;
3) szacunku dla spuścizny historycznej i kulturowej naszej Ojczyzny;
4) tolerancja i szacunek dla innych narodów;
5) promocja zdrowego stylu życia;
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6) wpajanie zasad kultury życia codziennego;
7) organizowanie kół zainteresowań i kół przedmiotowych rozwijających talenty i pasje uczniów;
8) prowadzenie lekcji religii w szkole lub zajęć z etyki na wniosek rodziców;
9) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej, Policją, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gdańskim
Centrum Profilaktyki Uzależnień;
10) pomoc logopedy szkolnego oraz nauczyciela gimnastyki korekcyjnej;
11) zapewnienie uczniom pomocy materialnej i socjalnej w formie: stypendium za wyniki w nauce
i sporcie, zasiłki szkolne o charakterze socjalnym, bezpłatne posiłki, dopłaty do biletów do kina,
wycieczek, zielonych szkół.
§ 11
1. Działalność edukacyjna Szkoły określana jest przez:
1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który uwzględnia wszystkie treści zawarte w podstawie
programowej kształcenia ogólnego, obowiązuje on przez najbliższe trzy lata szkolne, a także przez
programy autorskie i innowacyjne;
2) Szkolny Zestaw Podręczników podawany jest do publicznej wiadomości, jest on obowiązujący
w następnym roku szk.;
3) realizację obowiązku szkolnego uczniom niepełnosprawnym dostosowując programy nauczania
do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami PPP w klasach integracyjnych;
4) Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, który obejmuje:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz;
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym nauczycieli i rodziców.
2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą
spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.
3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy
w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym
czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych
z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji
psychoaktywnych.
4. Diagnozę, o której mowa w ust. 3, przeprowadza Dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego
pracownik szkoły.
5. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
6. Program wychowawczo-profilaktyczny opiniowany jest przez Samorząd Uczniowski.
7. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczo-Profilaktycznego, program
ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
8. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę
Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 12
1. Szkoła zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczniom w szczególności poprzez:
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1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia;
2) pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, zgodnie z Regulaminem
Dyżurów Nauczycielskich;
3) objęcie budynku i terenu szkolnego stałym nadzorem kamer wizyjnych w celu zapewnienia
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;
4) przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych i innych form rekreacji poza Szkołą,
zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) systematyczne kontrolowanie przez pracowników Szkoły pomieszczeń i sprzętu szkolnego pod
katem zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów oraz niezwłoczne usuwanie ich;
6) zapewnienie fachowej opieki medycznej (pielęgniarka szkolna) – w godzinach ustalonych przez
NFZ;
7) zgłaszanie do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem kontroli technicznej;
8) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
9) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, realizacja wychowania komunikacyjnego,
przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową;
10) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom, których rodzic pracują zawodowo oraz
pozostałym dzieciom, których rodzice z różnych przyczyn złożą wniosek o objęcie dziecka opieką
świetlicy szkolnej
11) zapewnienie uczniom możliwości spożywania ciepłego posiłku w stołówce szkolnej;
12) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego
rozłożenia zajęć w każdym dniu.
2. Rada Rodziców wybiera firmę ubezpieczeniową dla dzieci, ubezpieczenie uczniów w szkole nie
jest obowiązkowe;
3. Szkoła zapewniając łącze do sieci Internet podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed
dostępem do treści niepożądanych, będących potencjalnym zagrożeniem dla ich prawidłowego
rozwoju, instalując programy zabezpieczające;
§ 13
Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:
1) sale dydaktyczne;
2) pracownię komputerową z dostępem do sieci Internet;
3) salę gimnastyczną, boisko, plac zabaw, kryty basen pływacki;
4) bibliotekę, czytelnię i multimedialne centrum informacji z dostępem do sieci Internet;
5) świetlicę i stołówkę;
6) gabinet lekarski;
7) gabinet pedagoga;
8) gabinet logopedy;
9) gabinety dyrekcji;
10) sekretariat;
11) szatnie;
12) pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas pobytu
w szkole;
13) miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.
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§ 14
Szkoła realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami
działającymi na rzecz edukacji, organizacjami społecznymi i kulturalnymi regionu.
§ 14a
1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są
nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę
jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
2. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment może
być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
3. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków
kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań eksperymentalnych.
4. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być
podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych
działań.
5. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny.
6.Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.
Rozdział 5
Organy Szkoły
§ 15
Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
§ 16
1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza Prezydent Miasta Gdańska w drodze konkursu.
2. Tryb i zasady przeprowadzania konkursu i przedłużenia powierzenia określa ustawa – Prawo
oświatowe oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
§ 17
1. Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę Szkoły zgodnie z zasadą jednoosobowego
kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, a w szczególności:
1) reprezentuje Szkołę na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym
systematycznie hospituje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, prowadzi
dokumentację hospitacji, dokonuje oceny pracy nauczycieli;
3) przewodniczy obradom Rady Pedagogicznej;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
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5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, zaopiniowanym przez Radę
Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie
administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;
6) tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, innowacyjnych
i opiekuńczych;
7) kształtuje twórczą atmosferę pracy w Szkole, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze;
8) realizuje zalecenia i wnioski organu prowadzącego na zasadach określonych w ustawie – Prawo
oświatowe;
9) przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy Szkoły, planu nadzoru
pedagogicznego, kieruje ich realizacją, składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z ich
realizacji, udziela informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Radzie Rodziców;
10) przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia projekty innowacji i eksperymentów
pedagogicznych;
11) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do innych
oddziałów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;
12) przydziela nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną stałe prace i zajęcia w ramach
realizacji zadań statutowych Szkoły oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze,
opiekuńcze i innowacyjne;
13) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
14) realizuje zadania związane z opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,
wspomaga nauczycieli w ich awansie zawodowym;
15) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu
Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków
16) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Szkole, w zakresie
przewidzianym odrębnymi przepisami;
17) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem;
18) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy;
19) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły
20) ustalonego porządku oraz dba o czystość i estetykę jednostki;
21) organizuje wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
22) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej przez nauczycieli oraz prawidłowe
wykorzystanie druków szkolnych;
23) wykonuje zwykły zarząd powierzonego Szkole majątku, a w szczególności:
a) organizuje przeglądy techniczne obiektu Szkoły oraz prace remontowe;
b) wnioskuje do organu prowadzącego jednostkę w sprawach rozwoju bazy materialno- technicznej
Szkoły;
c) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku Szkoły;
24) wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności Szkoły oraz obowiązujących
przepisów;
25) współpracuje z osobami/instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej
realizacji tej opieki oraz rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub
higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania;
26) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
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27) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania
danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych;
28) zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu
postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb
zdrowotnych uczniów.
2. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest
obowiązany powiadomić:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
3. Dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy
szkoły;
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a) diagnozę pracy szkoły,
b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia
zawodowego,
c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;
4) monitoruje pracę szkoły.
§ 17a
1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli
wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
2. O zawieszeniu zajęć, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. W trakcie kształcenia na odległość zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zajęć zgodnie z
odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
4. W trakcie kształcenia na odległość Dyrektor Szkoły ustala zasady i warunki przeprowadzania:
1) klasyfikacji śródrocznej i rocznej ucznia;
2) promowania uczniów;
3) egzaminu klasyfikacyjnego;
4) egzaminu poprawkowego;
5) trybu odwoławczego od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz
zachowania;
6) egzaminu ósmoklasisty.

§ 18
1. Dyrektor Szkoły jest pracodawcą dla zatrudnianych nauczycieli i pracowników niebędących
nauczycielami.
2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
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2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
Szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
§ 19
1. W Szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę
i Rady Pedagogicznej, wyznaczając mu zakres jego kompetencji.
4. Wicedyrektor:
1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym wszystkich nauczyciel zatrudnionych w Szkole;
2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły podczas pełnienia swego
bieżącego nadzoru nad placówką;
3) decyduje o bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej Szkole;
4) ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli;
5) ma prawo wnioskować do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli,
których jest bezpośrednim przełożonym;
6) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem wicedyrektor szkoły oraz podpisywania pism,
których treść jest zgodna z zakresem jego zadań;
7) zastępuje Dyrektora Szkoły w czasie jego nieobecności.
5. Wicedyrektor wspomaga Dyrektora w organizacji kształcenia na odległość w trakcie czasowego
ograniczenia funkcjonowania szkoły.
§ 20
W Szkole działa jedna Rada Pedagogiczna, jedna Rada Rodziców i jeden Samorząd Uczniowski.
§ 21
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
§ 22
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
§ 23
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
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3. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka
szkolna przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia z zakresu edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia
uczniów.
§ 24
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w drodze uchwały:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym:
a) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na
zajęciach,
b) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo
wyższej w ciągu roku szkolnego,
c) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
d) Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa, o wynikach klasyfikacji
i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie
rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony
przez organ prowadzący szkołę,
e) Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły,
podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę;
3) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich
projektów przez Radę Rodziców;
4) ustalanie planów i programów organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia ucznia do innej klasy;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.
2. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;
2) przygotowuje projekt statutu Szkoły lub jego zmian.
§ 25
Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji opiniuje w szczególności:
1) dopuszczenie do użytku w Szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania
przedszkolnego oraz programu nauczania;
2) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko
dyrektora szkoły;
3) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
4) wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli;
5) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
6) projekt planu finansowego szkoły, składany przez Dyrektora;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
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9) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie
szkoły jednolitego stroju;
10) wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu
problemowo- zadaniowego.
§ 26
Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
§ 27
Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz zawiadamia je
członków o terminie i programie zebrania.
§ 28
1. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego – zatwierdzanie
planu pracy Szkoły, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji
i promowania uczniów oraz po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, w celu podsumowania
i oceny pracy Szkoły.
2. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków
Rady.
3. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie zdalnie,
z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.
§ 29
1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków, w głosowaniu jawnym. W sprawach dotyczących osobiście członków
Rady przeprowadza się głosowanie tajne.
2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi
funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie
stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za pomocą
przyjętych środków komunikacji elektronicznej.
§ 30
1. Zasady i tryb działalności Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej ustalony
przez nią, który stanowi integralną część Statutu. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
2. Rada pedagogiczna, w uzasadnionych przypadkach może podejmować swoje decyzje zdalnie. W
takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie:
1) wiadomości e- mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej
służbowej wskazanej przez nauczyciela;
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2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych w
formie wideokonferencji.
§ 31
Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
§ 32
1. W Szkole działa Rada Rodziców, w jej skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad
oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach, podczas zebrania rodziców danego oddziału.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.
3. Zasady i tryb działalności Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców, ustalony przez
Radę, jest on nieodłączną częścią niniejszego Statutu.
§ 33
1. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
2) uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców.
2. Do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy:
1) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoły;
2) możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego,
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły;
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
5) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie
Szkoły jednolitego stroju lub wyrażenie zgody (na wniosek innych organów szkoły) na
wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
3. Rada Rodziców może gromadzić i gospodarować funduszami pochodzącymi z dobrowolnych
składek rodziców oraz innych źródeł z przeznaczeniem na cele statutowe Szkoły.
3a. Fundusze, o których mowa w ust. 3, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku
bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania
funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone
przez radę rodziców.
4. Rada Rodziców może również dobrowolne i aktywne uczestniczyć w życiu Szkoły, wspierając ją
w organizowaniu imprez szkolnych oraz innych uroczystości.
5. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania
albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji
zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.
§ 34
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W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
§ 35
1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin
Samorządu Uczniowskiego, będący integralną częścią Statutu, uchwalony przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem
Szkoły.
2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
§ 36
1. Kompetencje stanowiące Samorządu Uczniowskiego:
1) uchwalanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
2) przedstawianie sporządzonych przez Samorząd Uczniowski wniosków o przyznanie uczniom
stypendium Prezesa Rady Ministrów.
2. Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego:
1) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie
szkoły jednolitego stroju;
2) opinia w sprawie wniosku Dyrektora Szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów
na terenie szkoły jednolitego stroju;
3) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju;
4) opiniowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły;
5) wnioskowanie o nadanie imienia szkole.
3. Samorząd Uczniowski, działając w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, jest współorganizatorem
działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi szkoły.
4. Samorząd Uczniowski ma prawo:
1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich
sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących przestrzegania praw uczniów;
2) redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
3) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
4) zapoznania się z programami nauczania, z treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
5) organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie proporcji między wysiłkiem
szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
6) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego lub dyrektorem
szkoły;
7) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
5. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania
z zakresu wolontariatu.
6. Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem jest
koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły
uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.
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§ 37
Wszystkie organy Szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia i tolerancji,
z poszanowaniem prawa poszczególnych organów do swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji. Relację pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są
oparte na wzajemnych szacunku i zaufaniu.
§ 38
Rodzice i uczniowie, poprzez swoje reprezentacje - Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski,
przedstawiają w formie pisemnej organom Szkoły swoje wnioski i opinie. Przedstawione wnioski
i opinie są rozpatrywane na najbliższych zebraniach zainteresowanych organów, a wnioskodawcy
otrzymują pisemną informację dotyczącą przebiegu sprawy.
§ 39
1. Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych w Szkole:
1) konflikty wewnątrzszkolne rozstrzygane są na terenie szkoły polubownie, w drodze negocjacji.
Mediatorem jest osoba powołana przez Dyrektora Szkoły lub sam Dyrektor;
2) w sytuacjach konfliktowych pomiędzy poszczególnymi organami Szkoły, Dyrektor stwarza
zainteresowanym stronom warunki do ich rozstrzygania. Każdy z organów szkoły ma możliwość
obrony swojego stanowiska;
3) wszyscy członkowie społeczności szkolnej mogą składać do Dyrektora Szkoły skargi i wnioski
w formie pisemnej (w sekretariacie Szkoły, poczta zwykła lub elektroniczna) lub w formie ustnej
(osobiście lub telefonicznie). Dyrektor Szkoły w ciągu 14 dni informuje wnioskodawcę o sposobie
rozpatrzenia wniosku lub skargi;
4) konflikt miedzy uczniem a nauczycielem rozstrzyga wychowawca klasy, pedagog lub Dyrektor
Szkoły;
5) konflikt między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga klasowy zespół nauczycielski, Rada
Pedagogiczna lub Dyrektor Szkoły;
6) w przypadku konfliktu miedzy Dyrektorem Szkoły a Radą Pedagogiczną, organem
rozstrzygającym jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
7) Dyrektor Szkoły może powołać komisję rozjemczą, w skład której wchodzą w równej liczbie (po
2 osoby) przedstawiciele stron będących w konflikcie;
8) w przypadku, gdy strony nie zgadzają się z wynikiem postępowania rozstrzygającego, maja
prawo odwołać się, w zależności od rodzaju sprawy do organu prowadzącego, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka lub właściwego
sądu;
2. W razie niemożliwości rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły, Dyrektor
powiadamia organ prowadzący w celu podjęcia decyzji ostatecznych – kończących spór.
3. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez
wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
4. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej”
z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
5. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
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Rozdział 6
Organizacja Szkoły
§ 40
Zasady tworzenia oddziałów
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w rocznym
cyklu nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych,
przewidzianych ramowym planem nauczania, według podstaw programowych i szkolnego zestawu
programów nauczania.
2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy
wychowawczej wskazane jest aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu
całego etapu edukacyjnego.
3. Oddziały przedszkolne tworzy się w szkole dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem
przedszkolnym na wniosek ich rodziców. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci
mieszkające w rejonie Szkoły, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. Na pisemną prośbę
rodziców mogą zostać przyjęte dzieci spoza rejonu Szkoły w miarę wolnych miejsc w oddziale.
4. Harmonogram zapisów ustala Organ Prowadzący.
5. Listę dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych podaje się do wiadomości rodziców po
zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego szkoły.
6. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie
odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
7. Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy
pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, jeżeli wykazują
psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej lub odbyły roczne przygotowanie
przedszkolne.
8. Do oddziału klasy pierwszej przyjmuje się:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły- na podstawie zgłoszenia;
2) na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.
O fakcie spełniania obowiązku szkolnego informuje się dyrektorów szkół tych obwodów.
9. Do oddziału integracyjnego przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni na podstawie orzeczenia
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej
oraz wniosku rodziców.
10. Uczniom niepełnosprawnym zapewnia się:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu z PPP;
2) odpowiednie warunki do nauki;
3) realizację programów nauczania, wychowania i programów profilaktycznych dostosowanych do
indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy;
4) zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne (zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
z PPP);
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
11. W oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczyciela posiadającego specjalistyczne
kwalifikacje, w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
12. W Szkole do klas integracyjnych przyjmowani są uczniowie z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego oraz dzieci bez stwierdzonych niepełnosprawności.
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13. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły zapewnia organ prowadzący Szkołę, na wniosek
rodziców.
14. (Uchylony)
§ 41
1. Uczniowie Szkoły podzieleni są na oddziały:
1) oddział przedszkolny;
2) klasy I – III (I etap edukacyjny- edukacja wczesnoszkolna);
3) klasy IV – VIII (II etap edukacyjny).
2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić nie więcej niż 25.
3. Oddział przedszkolny nie może liczyć więcej niż 25 osób.
4. Oddział integracyjny liczy nie więcej niż 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów
niepełnosprawnych.
6. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż
25 uczniów.
7. W przypadku przyjęcia z urzędu w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- III,
dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego oraz poinformowaniu rady oddziałowej
może dzielić dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 6.
8. Jeżeli w przypadku określonych w ust. 6 liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż 2
uczniów, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział.
9. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
10. (Uchylony)
11. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.
12. W szkole, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub
niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń
zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
2) (Uchylony);
3) pomoc nauczyciela.
13. W szkole, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 12
niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za
zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń
zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub
2) (Uchylony);
3) pomoc nauczyciela.
14. W klasach IV- VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: informatyki- liczba uczniów w grupie nie może
przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
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2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych: w oddziałach
liczących więcej niż 24 uczniów- zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub
międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;
3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym
laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego: zajęcia mogą być prowadzone w grupie
oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów,
z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej wchodzą
uczniowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uczęszczający do oddziałów
integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa
niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym - nie więcej niż 20, w tym
do 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.
16. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26 lub 30 uczniów na
zajęciach, o których mowa w ust. 14 pkt 1 – 4podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu
prowadzącego szkołę.
17. W klasach IV- VIII szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od
realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt
i chłopców.
Organizacja roku szkolnego
§ 42
1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
2. W szkołach zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim
dniu września, a kończą się w drugiej połowie czerwca (w dniu ustalonym przez Ministra Edukacji
Narodowej i podanym do wiadomości przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego), jeśli pierwszy
dzień września wypada w piątek lub sobotę zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się
w najbliższy poniedziałek po dniu 01 września.
2a. Jeżeli dzień bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem
ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą
ten dzień ustawowo wolny od pracy.
3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
organizacji roku szkolnego.
3a. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:
1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu
dnia.
4. Zajęcia lekcyjne odbywają się w 5 dniach tygodnia. Nauka odbywa się w systemie
jednozmianowym, a zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00. W wolne soboty mogą być
organizowane zajęcia sportowe oraz imprezy okolicznościowe oraz zajęcia edukacyjne dopuszczone
do odpracowania przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku
szkolnego.
4a. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:
24

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych;
2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły.
5. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 20 minut.
6. W szkole organizowane są klasowe zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, sportowe, nauka
pływania, gimnastyka korekcyjna w sali i na basenie, koła zainteresowań, imprezy kulturalne,
wycieczki, zielone szkoły oraz specjalistyczne zajęcia specjalistyczne wspomagające pracę ucznia.
Organizacja zajęć
§ 43
1. Podstawą organizacji nauczania i wychowania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny
organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie przepisów w sprawie
ramowego planu nauczania do dnia 21 kwietnia każdego roku, zaopiniowany przez Radę
Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: informacje zgodnie
z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych
przedszkoli.
3. Organizacje stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i zasad
higieny pracy.
Organizacja oddziałów
§ 44
1. W oddziale przedszkolnym obowiązkowy program wychowania przedszkolnego realizowany jest
w wymiarze 25 godzin tygodniowo z uwzględnieniem czasu na:
1) zabawę;
2) zajęcia dydaktyczne;
3) zajęcia ruchowe na powietrzu;
4) zajęcia dowolne;
5) czynności samoobsługowe, organizacyjne, opiekuńcze i inne.
2. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku realizując bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie.
2a. Rodzice dziecka 6- letniego korzystającego z wychowania przedszkolnego zwolnieni są z opłat
za godziny wykraczające ponad podstawę programową.
3. W oddziałach przedszkolnych realizuje się zajęcia dodatkowe (język angielski, religia, zajęcia
logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia ruchowe na basenie i inne w zależności od potrzeb
dzieci i możliwości Szkoły).
4. Godzina zajęć dydaktycznych trwa 60 minut, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących organizacji
zajęć dodatkowych i specjalistycznych.
5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki
języka obcego nowożytnego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut;
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6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby
ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do oddziału
przedszkolnego.
7. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, których rodzice zgłoszą taką potrzebę, organizuje się
opiekę w świetlicy szkolnej.
§ 45
1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie
klasowo – lekcyjnym.
1a. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I – VIII.
2. Zajęcia edukacyjne w klasach I - III prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie planu,
dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów, zachowując ciągłość nauczania
i doskonalenia podstawowych umiejętności oraz uwzględniając w każdym dniu zajęcia ruchowe,
których łączny tygodniowy wymiar wynosi co najmniej 3 godziny.
3. Dla uczniów z klas I - III, których oboje rodzice pracują zawodowo Szkoła organizuje opiekę
w świetlicy szkolnej.
4. Uczniowie z klas I – III posiadający skierowanie lekarskie dotyczące deficytów postawy
kierowani są do odpowiednich grup dyspanseryjnych na gimnastykę korekcyjną. Zajęcia prowadzi
nauczyciel specjalista w odpowiednio wyposażonej sali oraz na basenie.
5. Liczba uczniów w grupie dyspanseryjnej nie może przekraczać 12 osób.
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
edukacyjnych trwających od 30 do 60 minut, z zachowaniem ogólnego tygodniowego wymiaru zajęć
wynikającego z ramowego planu nauczania, opracowanego przez Dyrektora Szkoły.
7. W nauczaniu wczesnoszkolnym dopuszcza się możliwość pracy w układzie bez dzwonkowym, z
zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej.
8. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby
ten sam nauczyciel pełnił obowiązki wychowawcy klasy w ciągu etapu edukacyjnego.
Świetlica
§ 46
1. Dla uczniów klas 0 – VIII, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich
rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi
opieki, szkoła organizuje świetlicę.
2. Zajęcia w świetlicy rozpoczynają się o godzinie 6.00, a kończą o godzinie 17.00.
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie
powinna przekraczać 25 osób pod opieką jednego nauczyciela.
4. Zajęcia świetlicowe realizowane są zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy, spójnym
w Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
5. Po zajęciach w świetlicy uczniowie odbierani są przez uprawnione osoby. Jednakże Szkoła
dopuszcza sytuację, w której uczeń może sam wyjść ze szkoły po zajęciach świetlicowych, jeśli
rodzice wyrażą zgodę na piśmie.
6. Pobyt dziecka w świetlicy jest bezpłatny.
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7. Rodzice mogą zadeklarować dowolna składkę pieniężną, która jest przeznaczona na zakup
pomocy naukowych, gier, artykułów papierniczych itp. w celu uatrakcyjnienia zajęć, zgodnie
z opracowanym preliminarzem.
8. Organizację pracy świetlicy, zakres obowiązków wychowawców świetlicy określa szczegółowo
Regulamin Świetlicy.
Biblioteka
§ 47
1. W szkole funkcjonuje biblioteka prowadzona przez nauczyciela bibliotekarza.
1a. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą:
1) realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów;
2) realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych;
3) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela;
4) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
5) popularyzowania wiedzy o regionie.
2. Pomieszczenie biblioteki składa się z wypożyczalni/czytelni oraz zaplecza/magazynu, służą one
do realizacji:
1) zadań dydaktyczno-wychowawczych
2) potrzeb i zainteresowań uczniów;
3) doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela;
4) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
5) przygotowania uczniów do samokształcenia, do funkcjonowania w społeczeństwie
informacyjnym, do korzystania z innych typów bibliotek i różnych źródeł informacji.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów;
2) udostępnianie materiałów i wypożyczanie do domu;
3) korzystanie ze zbiorów biblioteki i zasobów Internetu;
4) oglądanie filmów edukacyjnych.
4. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym, nauczyciele,
inni pracownicy Szkoły, rodzice na podstawie kart czytelniczych uczniów.
5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest
zwrócić taką samą pozycję (w przypadku lektury) albo inną wskazaną przez nauczyciela
bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
§ 48
1. Biblioteka stosując odpowiednie metody i środki pełni funkcję:
1) kształcąco-wychowawczą poprzez:
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
b) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
c) kształcenie kultury czytelniczej,
d) wdrażanie do poszanowania książki,
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e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym.
2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
a) współdziałanie z nauczycielami,
b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
1a. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:
1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;
2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
3) wdrażanie do poszanowania książki;
4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;
6) współdziała z nauczycielami;
7) rozwija życie kulturalne szkoły;
8) wpieranie doskonalenia nauczycieli;
9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.
1b. Zadania biblioteki szkolnej:
1) Popularyzacja nowości bibliotecznych;
2) Statystyka czytelnictwa;
3) Informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu
informacyjnego;
4) Komputeryzacja biblioteki;
5) Renowacja i konserwacja księgozbioru;
6) Systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;
7) Współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców;
8) Współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.
2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły:
1) właściwą obsadę personalną;
2) w miarę możliwości odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;
3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;
4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;
5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów
bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia
i rozwijania kultury czytelniczej;
6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.
3. Organizację pracy biblioteki oraz szczegółowe zasady korzystania z jej zbiorów określa
Regulamin Biblioteki.
4. Nauczyciel bibliotekarz realizuje następujące zadania:
1) gromadzi i opracowuje zbiory;
2) umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni;
3) prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów;
4) umożliwia korzystanie z Internetu i programów multimedialnych;
5) udostępnia książki i inne źródła informacji;
6) stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł
oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
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7) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk czytania
i uczenia się;
8) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczna;
9) powiększa zasoby biblioteczne z uwzględnieniem środków finansowych szkoły;
10) prowadzi konserwację i selekcję zbiorów;
11) współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych;
12) współuczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych szkoły.
5. Biblioteka szkolna współpracuje z:
1) uczniami;
2) nauczycielami i wychowawcami;
3) rodzicami;
4) innymi bibliotekami.
6. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z:
1) gminą;
2) władzami lokalnymi;
3) ośrodkami kultury;
4) innymi instytucjami.
7. W szkole istnieją przyjęte zasady współpracy biblioteki z osobami i podmiotami wymienionymi
w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
8. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:
1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych,
2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych
uczniów,
3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,
5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów,
6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,
7) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli,
8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.
9. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się
poprzez:
1) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym,
3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom,
4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci,
5) organizację wycieczek do innych bibliotek,
6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,
7) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim,
8) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek,
9) udział w spotkaniach z pisarzami,
10) udział w konkursach poetyckich i plastycznych.
§ 49
Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi
w szkole
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1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN są
własnością szkoły.
2. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania
ustalonych dla szkoły podstawowej.
3. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające
postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych
mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe
bez obowiązku zwrotu.
4. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych.
5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów
edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu
podręcznika do zajęć z zakresu edukacji.
6. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia
z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do
biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają
się własnością organu prowadzącego;
2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony
w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych
uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce.
Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, dom której
uczeń został przyjęty
7. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra
odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których mowa
w art. 22 ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów
niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich
przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały
przekazane.
8. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych
określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania.
§ 50
1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach nauczania, wychowania, opieki i
profilaktyki dzieci i młodzieży, a w szczególności:
1) rodzice są informowani przez wychowawców i nauczycieli o zamierzeniach dydaktycznowychowawczych w klasie i w Szkole (dydaktyczne plan nauczania, Szkolny Zestaw Programów
Nauczania, Program Wychowawczo-Profilaktyczny);
2) Dyrektor i nauczyciele zapoznają rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania,
promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i egzaminów
sprawdzających oraz z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, stanowiący spójną część Statutu
Szkoły;
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3) rodzice mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego
zachowania, postępów lub przyczyn trudności w nauce;
4) dla zapewnienia rodzicom możliwości stałego kontaktu ze Szkołą, ustala się, że:
a) zebrania ogólne rodziców, połączone z pedagogizacją oraz prezentacją dorobku uczniów
odbywają się zgodnie z ustalonym na początku każdego roku harmonogramem podanym wszystkim
rodzicom do wiadomości na pierwszym zebraniu we wrześniu;
b) rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w proces dydaktyczno –
wychowawczy ich dzieci;
c) rodzice są zapraszani do udziału w życiu kulturalnym Szkoły (dyskoteki, mikołajki, andrzejki)
oraz w okolicznościowych spotkaniach z okazji Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadki, Wigilii;
d) rodzice mogą wraz z wychowawcą sprawować opiekę podczas wycieczek i imprez szkolnych;
e) w przypadku sytuacji konfliktowej, rodzic może odwołać się do organu nadzorującego Szkołę
tylko wówczas, gdy niemożliwe jest rozwiązanie konfliktu na terenie Szkoły z zachowaniem relacji:
rodzic – wychowawca klasy – dyrektor.
2. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
3. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
§ 51
Organizacja wolontariatu
1. W Zespole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza
oraz opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora
szkoły.
2. Cele i sposoby działania:
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i
bezinteresownej pomocy innym;
2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego;
4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich
umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;
5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
6) promocja idei wolontariatu w szkole.
3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może
sprawować wolontariusz.
4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach
wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.
5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do
rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i
spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.
§ 52
Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie
działalności innowacyjnej
1. W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne
organizacje działające w środowisku lokalnym, a w szczególności organizacje harcerskie, których
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celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
1a. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:
1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;
2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich;
4) wpływa na integrację uczniów;
5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki;
6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów.
2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców.
3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą
brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady Pedagogiczne.
4. Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności.
5. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły w miarę
możliwości.
6. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach
wewnętrznych szkoły.
§ 52a
Praktyki pedagogiczne
1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki
pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy
dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Za organizację w/w praktyk w szkole odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
3. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności:
1) obserwowanie zajęć;
2) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
3) prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem;
4) samodzielne prowadzenie zajęć;
5) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i opiekuna praktyk.
4. Udział studentów w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest dokumentowany.
Praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk w szkole.

Rozdział 7
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
§ 53
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania stanowi załącznik nr 1 do Statutu Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 1 w Gdańsku, który jest nieodłączną częścią tego dokumentu.
§ 54
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Egzamin ósmoklasisty
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) (uchylony).
3a. Egzamin ósmoklasisty od roku 2022 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 egzaminu ósmoklasisty.
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.
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, może zwolnić
ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów.
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
§ 55
(Uchylony)
Rozdział 8
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§ 56
1. W Szkole zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz pracownicy administracji i obsługi.
2. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły, z zachowaniem przepisów Karty Nauczyciela
oraz przepisów prawa pracy.
33

3. Pracowników niebędących nauczycielami zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły z zachowaniem
przepisów prawa pracy zawartych w Kodeksie pracy. Dyrektor ustala zakres obowiązków
i odpowiedzialności tych pracowników.
4. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia pracowników,
Dyrektor Szkoły może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na zasadach i warunkach
określonych w odrębnych przepisach.
§ 57
1. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły,
związanych z organizacją i realizacją procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego,
a także jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy, a w szczególności:
1) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz pełnionych dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;
2) odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego oraz uzyskane efekty w tej pracy;
3) zobowiązany jest do dbałości i utrzymania w należytym stanie pomocy dydaktycznych i sprzętu
szkolnego;
4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, rozpoznaje zdolności i zainteresowania uczniów,
pracuje nad ich rozwojem;
5) jest bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów, stosuje obowiązujące przepisy w zakresie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności
dydaktyczne oraz pogłębia wiedzę merytoryczną;
6) rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne poszczególnych uczniów, indywidualizuje proces
dydaktyczny, pomaga uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, otacza szczególną
opieką uczniów zdolnych;
7) współdziała z wychowawcą klasy realizując swoje zadania;
8) zobowiązany jest doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły.
2. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku
z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących w szczególności zdrowia, potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej,
pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub
światopoglądów uczniów.
3. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele Szkoły wykonują następujące zadania:
1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub na ich
rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;
2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu zawodowym;
3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły.
4. Sposób i formy wykonywania zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 1 obejmują prowadzenie:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych;
3) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
6) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
7) zajęć religii i etyki;
8) wychowania do życia w rodzinie.
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5. Sposób i formy wykonywania zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2 obejmują:
1) przygotowanie i przedłożenie do zatwierdzenia dyrektorowi Szkoły programu nauczania dla
danego oddziału;
2) sporządzenie planu pracy dydaktycznej z nauczanych zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału i
przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi Szkoły;
3) opracowanie zakresu wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych i poinformowanie o tych wymaganiach uczniów oraz rodziców;
4) ustalenie we współpracy z zespołem przedmiotowym sposobów sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów oraz warunków otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i poinformowanie o tym uczniów oraz rodziców;
5) stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych poprzez coroczne uczestnictwo w różnych
formach doskonalenia zawodowego i prowadzone systematycznie samokształcenie.
6. Sposób i formy wykonywania zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i obejmuje:
1) uczestnictwo w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych w szkole, w tym w wymianie
międzyszkolnej,
2) organizację zajęć wynikających z zainteresowań uczniów (wg bieżących potrzeb uczniów,
nieujęte w stały harmonogram),
3) organizację/współorganizację imprez o charakterze wychowawczym lub rekreacyjno-sportowym,
zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i planem pracy szkoły,
4) pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i przed lekcjami, odpowiedzialność za
porządek i bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie objętym dyżurem (wg planu
dyżurów),
5) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych/zbiorowych (doraźne zajęcia wyrównawcze), a
także pomocy w przygotowywaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych i innych form
współzawodnictwa,
6) koordynację pozostałych działań statutowych szkoły w wybranym zakresie, zgodnie z planem
pracy szkoły,
7) prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i
opieki,
8) udział w pracach szkolnych zespołów nauczycielskich,
9) pełnienie funkcji w szkole (opiekun samorządu szkolnego, członek komisji rekrutacyjnej, członek
komisji stypendialnej itp.),
10) współpracę z instytucjami wspierającymi działalność statutową szkoły,
11) uczestnictwo w zebraniach rady pedagogicznej oraz indywidualne spotkania z rodzicami.”
12) zajęcia sportowe i rekreacyjne wg potrzeb uczniów (np. kółko szachowe, klub sportowy,
imprezy rekreacyjne i wypoczynkowe: rajdy, biwaki, obozy, itp.),
13) zajęcia pozalekcyjne artystyczne (np. chór szkolny, plastyczne, muzyczne, taneczne, kółko
teatralne, klub filmowy, kółko fotograficzne itp.),
14) nieobowiązkowe zajęcia o charakterze edukacyjnym (np. koła przedmiotowe, SKS, zajęcia
rozwijające wiedzę),
15) zajęcia rozwijające pozostałe zainteresowania (np. gry planszowe, gry dydaktyczne
komputerowe, zajęcia kulinarne, garncarstwo, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, itp.),
16) zapewnienie stałej opieki uczniom podczas realizowanych przez siebie zajęć edukacyjnych, tym
organizowanych imprez szkolnych i środowiskowych oraz wycieczek.
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§ 58
1. Nauczyciele podczas pełnienia obowiązków służbowych, korzystają z ochrony przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
2. Organ Prowadzący i Dyrektor Szkoły obowiązani są z urzędu występować w obronie nauczyciela,
gdy ustalone uprawnienia nauczyciela zostaną naruszone.
§ 58a.
1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów podczas kształcenia na odległość, przygotowując
materiały edukacyjne dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by
dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
2. Nauczyciele zobowiązani są do:
1) dokumentowania pracy własnej;
2) systematycznej realizacji treści programowych;
3) poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania frekwencji,
wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów;
4) przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości prowadzenia
wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do sprawdzonych wiarygodnych
stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp;
5) zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy
zdalnej poza szkołą;
6) przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji;
7) kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, grupowej
i zespołowej;
8) przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych.
3. Nauczyciel pracuje z uczniami, bądź pozostaje do ich dyspozycji, zgodnie
z
dotychczasowym planem lekcji określonym dla każdej klasy na każdy dzień tygodnia.
4. Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się z uczniem wraz z
ustaleniem godzin poza planem lekcji.
§ 59
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) tworzeniem warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 7:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami planuje, i organizuje różne formy życia zespołowego,
rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych
na godzinach wychowawczych;
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3) współdziała z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z
nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym
potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów zdolnych jak też z trudnościami
i niepowodzeniami szkolnymi);
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci;
b) udzielania pomocy w ich działaniach wychowawczych;
c) włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;
5) współpracuje z PPP, świadczącą kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności,
także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
6) opracowuje i realizuje na godzinach wychowawczych, klasowy plan pracy wychowawczej spójny
z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane, aby wychowawca
opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
4. W trakcie kształcenia na odległość każdy wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania
stałego kontaktu z rodzicem i uczniem.
§ 59a
1. W czasie prowadzenia kształcenia na odległość nauczyciel wychowania przedszkolnego
zobowiązany jest do udostępniania rodzicom treści i zadań do samodzielnego wykonania
w domu.
2. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę oraz treści
zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
3. Nauczyciel na wypełnione przez dzieci zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać co
dziecko zrobił dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem.
§ 60
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowozadaniowe.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz modyfikowanie
ich w miarę potrzeb.
3. W Szkole działają zespoły nauczycielskie:
1) wychowawczy;
2) matematyczno-przyrodniczy;
3) humanistyczny;
4) nauczania zintegrowanego;
5) nauczycieli wychowania fizycznego,
6) problemowo-zadaniowe, powoływane doraźnie.
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
5. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowania w miarę potrzeb;
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2) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania pokrewnych treści nauczania, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru
programu nauczania;
3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów badania wyników
nauczania oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich
wyposażenia;
5) wspólne opiniowanie opracowywanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych
programów nauczania;
6) analizowanie wyników sprawdzianów kompetencji, podejmowanie wniosków do dalszej pracy;
7) zgłaszanie propozycji do planu rozwoju Szkoły i wybór priorytetów.
§ 61
1. Szkoła obejmuje opieką uczniów niepełnosprawnych, którzy spełniają obowiązek w klasach
integracyjnych oraz w klasach ogólnodostępnych.
2. W każdej klasie integracyjnej w zajęciach uczestniczy nauczyciel wspomagający.
3. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy:
1) zadania edukacyjne - związane ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia niepełnosprawnego, z jego
pracą na zajęciach lekcyjnych i zajęciach rewalidacyjnych:
a) dokonanie Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia tak, by proces diagnostyczny dał
początek sformułowaniu oddziaływań dydaktycznych. Pedagog specjalny powinien realizować i
czuwać nad realizacją przez ucznia niepełnosprawnego kolejnych zadań, kolejnych elementów
opracowanego dla niego programu edukacyjno - terapeutycznego;
b) udzielanie pomocy uczniom z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego tak, by dostosować wymagania edukacyjne do ich potrzeb i możliwości.
c) opracowanie, wraz z nauczycielem wiodącym (przedmiotowcem) strategii lekcji tak, by
nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami.
2) zadania integrujące - związane z integracją dzieci, rodziców i nauczycieli Szkoły:
a) wspieranie integracji pomiędzy dziećmi jednej klasy a także całej szkoły;
b) wspieranie wychowawcy klasy w działaniach integrujących rodziców dzieci pełnosprawnych
i niepełnosprawnych.
3) zadania wychowawcze - związane z pełnieniem funkcji wychowawczej i wspomagającej
względem rodziców dzieci niepełnosprawnych i wszystkich uczniów klasy integracyjnej oraz
ogólnodostępnej.
a) wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez: kształtowanie prawidłowej postawy
rodzicielskiej wobec własnego dziecka, informowanie na bieżąco o pracy ucznia na zajęciach,
udzielanie codziennych instruktaży dotyczących odrabiania przez dziecko pracy domowej,
udzielanie porad związanych z koniecznością skorzystania z dodatkowej pomocy innych
specjalistów czy instytucji społecznych (i wskazywanie ich).
§ 62
Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia
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mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w
życiu szkoły;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych
potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i
uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w
życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 63
1. Uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych objęci są terapią
logopedyczną, która prowadzi szkolny logopeda.
2. Do głównych zadań logopedy należy:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu
mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie
stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i
uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w
życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 63a
Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
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3) opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami
opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program doradztwa zawodowego oraz
koordynacja jego realizacji;
4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami,
psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji
doradztwa zawodowego
5) koordynowanie działalnością informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym
gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych
dla danego poziomu kształcenia;
6) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego.

§ 63b
1. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania specjalistów w trakcie kształcenia
na odległość powinny również uwzględniać profilaktykę problemów związanych z bieżącą
sytuacją.
2. Nauczyciele specjaliści w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzą
porady i konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami przy pomocy
dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej.
§ 64
1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze godzin w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1 w Gdańsku, wyznaczeni są zgodnie z grafikiem ustalonym na początku każdego
roku szkolnego, do pełnienia dyżurów w obiekcie Szkoły.
2. Dyżur obowiązuje także katechetów i księży pracujących w Szkole.
3. Do głównych zadań nauczyciela dyżurnego (szczegółowy wykaz obowiązków nauczyciela
dyżurnego określa Regulamin Dyżurów Nauczycielskich) należy:
1) aktywne pełnienie dyżuru w wyznaczonym miejscu i czasie;
2) nauczyciel rozpoczyna i kończy dyżur na 20 minut przed lub po swoich zajęciach dydaktycznych;
3) w czasie dyżuru nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, obserwuje i kontroluje ich
zachowania, reaguje na negatywne postawy uczniowskie;
4) nauczyciel dyżurny winien przekazywać informacje o niewłaściwych zachowaniach uczniów
wychowawcy klasowemu;
5) dyżury nauczycielskie pełnione są również na boisku szkolnym w odpowiedniej porze roku
kalendarzowego, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły;
6) jeśli dojdzie do wypadku w czasie dyżuru, obowiązkiem nauczyciela dyżurnego jest pomoc
uczniowi poszkodowanemu i powiadomić Dyrektora Szkoły.
§ 65
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz
nauczycielom.
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2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
4. 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 szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania
warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku
społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika
w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem
spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej,
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
8) porad i konsultacji;
9) warsztatów.
6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.
7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły
niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia.
8. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym.
9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
10. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
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3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
5) pielęgniarki szkolnej;
6) pomocy nauczyciela;
7) pracownika socjalnego;
8) asystenta rodziny;
9) kuratora sądowego;
10) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
12. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub
specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.
13. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
14. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia zajęć nadal
organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna.
§ 66
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom
1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale
poradni:
1) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:
a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia,
2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych;
3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją;
4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może
zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę
posiadanych środków finansowych;
5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów,
uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych na
terenie poradni.
2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych
korzystając z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci;
2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin;
3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych;
4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.

42

3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła
nawiązuje współpracę z:
1) inspektorem ds. nieletnich;
2) kuratorem sądowym;
3) Policyjną Izbą Dziecka;
4) Pogotowiem Opiekuńczym;
5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami
Poprawczymi;
6) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.
4. Współpraca ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej
odbywa się na zasadach określonych w umowie pomiędzy Szkołą a stowarzyszeniem lub organizacją
Rozdział 9
Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów
§ 67
1. W sytuacjach agresywnego zachowania ucznia obowiązują:
1) Procedury postępowania w sytuacjach agresywnego zachowania uczniów w szkole
2. W szkole powołuje się
1) Zespół Kryzysowy w skład, którego wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły;
b) Pedagog,
c) nauczyciel wychowania fizycznego,
d) katecheta,
e) opiekun Samorządu Uczniowskiego,
f) nauczyciel wskazany przez Dyrektora.
3. W sytuacji kryzysowej obowiązują:
1) Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo –kryzysowych

§ 68
1. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada Szkoła – od momentu jego przyjścia do szkoły do momentu
opuszczenia szkoły, zgodnie z planem zajęć ucznia (jego zajęcia obowiązkowe i dodatkowe).
2. W czasie obecności ucznia w szkole – przed zajęciami edukacyjnymi, podczas przerw
międzylekcyjnych oraz po zajęciach edukacyjnych – zapewnia się dyżury nauczycieli.
3. Nauczyciel zobowiązany jest do stałej opieki i kontroli miejsc, w których prowadzi zajęcia,
dostrzeżone zagrożenia usuwa lub niezwłocznie zawiadamia Dyrekcję Szkoły.
4. Opiekunowie klaso-pracowni przyrody, techniki, informatyki oraz pomieszczeń sportowych (sala
gimnastyczna, basen) opracowują odpowiednie regulaminy zawierające zasady korzystania
z urządzeń i obiektów. Zapoznają z nimi uczniów na swoich pierwszych zajęciach, na początku
każdego roku szkolnego.
5. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych i podczas przerw
między lekcjami w trakcie pełnienia dyżuru.
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6. Nauczycielowi nie wolno: pozostawić uczniów bez opieki, usunąć ucznia z pomieszczenia,
w którym prowadzi zajęcia, wysyłać ucznia poza teren Szkoły podczas zajęć lub przerw.
7. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć, rozmowy z rodzicami lub
innymi osobami) jest niedopuszczalne. W wyjątkowych wypadkach, opuszczenie stanowiska pracy
jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym
czasie inny pedagogiczny pracownik Szkoły.
8. Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów
ujętej w planie organizacji Szkoły.
§ 69
1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze Szkoły.
2. Szkoła dba o zapewnienie uczniom klas I-III szkoły podstawowej bezpiecznego powrotu do domu
– rodzice przekazują wychowawcy stosowne oświadczenia.
3. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienie oraz
dzień i godzinę wyjścia ucznia ze Szkoły, za pośrednictwem tzw. zeszytów kontaktowych uczniów.
4. Zwolnienie ucznia z zajęć wychowanie fizycznego lub zajęć na basenie jest dopuszczalne tylko
przez Dyrektora Szkoły na wniosek rodziców, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.
5. Uczniów klas IV-VIII oraz dotychczasowego gimnazjum można zwolnić z pierwszych lub
ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu rodziców, za pośrednictwem, tzw.
zeszytów kontaktowych uczniów.
6. Uczniowie, którzy muszą przyjść do szkoły przed swoimi zajęciami lub nie mogą wrócić do domu
tuż po zakończonych zajęciach, będą mieli zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej lub w bibliotece
w godzinach jej pracy.
§ 70
1. W razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, Dyrektor Szkoły zapewnia zastępstwo, nie
dopuszcza się, tzw. zastępstw koleżeńskich.
2. Każde zajęcia edukacyjne, w tym lekcje zastępcze, muszą być na bieżąco odnotowywane
w dzienniku lekcyjnym: temat zajęć, obecność uczniów, podpis nauczyciela.
3. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia wietrzy się w czasie każdej przerwy, w razie
potrzeby także w czasie zajęć (górne lufty).
§ 71
1. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom podczas zajęć organizowanych poza Szkołą, podczas
wycieczek, wyjść do kina, teatru itp. szczegółowe obowiązki nauczycieli określa Regulamin
sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek.
2. Szczegółowe zakresy czynności, zawierające kompetencje nauczycieli oraz zapisy dotyczące
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, znajdują się w aktach osobowych wszystkich
nauczycieli.
§ 72
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1. Upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik obsługi, zawsze zwraca się do osób postronnych
wchodzących na teren Szkoły o podanie danych personalnych oraz celu wejścia na teren jednostki,
notując te informacje w stosownym dokumencie.
2. Upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik obsługi w razie potrzeby zawiadamia Dyrektora
o fakcie przebywania osoby postronnej na terenie Szkoły.
3. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły niezwłocznie zawiadamiają Dyrektora Szkoły o wszelkich
dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla
zdrowia lub życia uczniów.
4. Budynek Szkoły wraz z terenem szkolnym objęte są stałym monitoringiem wizyjnym.
§72a.
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
1. W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania dzieci z widoczną infekcją (katar,
kaszel, gorączka, wymioty, biegunka):
1) w przypadku choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia o
tym fakcie dyrektora przedszkola;
2) Dyrektor jednostki informuje ogół rodziców o zagrożeniu epidemiologicznym;
3) po zakończeniu choroby zakaźnej rodzic dziecka winien przedłożyć zaświadczenie lekarskie o
możliwości przebywania dziecka w przedszkolu.
2. Rodzic dziecka przyprowadza i odbiera dziecko z przedszkola.
3. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy powierzyć je osobie dyżurującej w sali.
4. Rodzic może upoważnić do odbierania dziecka z przedszkola osobę dorosłą lub osobę
niepełnoletnią upoważnioną na piśmie, zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.
5. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba
odbierająca.
5. Rodzic dziecka lub osoba przez niego upoważniona będąc pod wpływem alkoholu nie może
odebrać dziecka z przedszkola.
6. Gdy rodzic będzie pod wpływem alkoholu osoba pełniąca dyżur w sali obowiązana jest
o powyższej sytuacji poinformować dyrektora przedszkola bądź nauczyciela, który ma obowiązek
wezwać do jednostki inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka. W razie braku kontaktu z w/w
osobą należy wezwać policję celem zapewnienia dziecku opieki po godzinach zamknięcia
przedszkola;
7. Jeśli rodzic nie odebrał dziecka z przedszkola do godziny 1600 dyrektor lub nauczyciel ma
obowiązek wezwać do przedszkola inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka. W razie braku
kontaktu z w/w osobą wezwać policję celem zapewnienia dziecku opieki po godzinach zamknięcia
jednostki.
§ 72b.
1. W szkole realizowana jest opieka zdrowotna nad uczniami i obejmuje:
1) profilaktyczną opiekę zdrowotną;
2) promocję zdrowia;
3) opiekę stomatologiczną.
2. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
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2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.
3. Cele są realizowane poprzez:
1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób,
w tym chorób zakaźnych;
2) wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;
3) edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego
żywienia;
4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka szkolna.
5. Opiekę stomatologiczną nad uczniami organizuje się przy pomocy i w uzgodnieniu z organem
prowadzącym szkołę.
6. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami.
7. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki
zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do
świadczeniodawcy realizującego opiekę.
8. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów przewlekłej infekcji oraz
nasilonych objawów chorobowych.
9. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych
dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat
10. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych
zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.
11. W czasie pobytu dziecka w szkole, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia
przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla
prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w szkole nauczyciel ma
obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia
dziecka.
12. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest
zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z jednostki, ze wskazaniem konieczności
konsultacji lekarskiej.
13. W szkole nie podaje się uczniom żadnych leków, z zastrzeżeniem przypadku gdy rodzice
zwrócili się z pisemną prośbą o podanie ewentualnych leków.
§ 72c.
1. Pielęgniarka szkolna współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
2. Zadaniami pielęgniarki szkolnej są:
1) przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności
osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z prawami pacjenta;
2) przeprowadzenie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem przesiewowym u
uczniów z dodatnim wynikiem testu;
3) przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza i wykorzystanie ich wyników;
4) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów;
5) przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu
w szkole oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego;
6) poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi;
7) prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach
profilaktyki i promocji zdrowia;
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8) współpraca z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu
uczniów i pracowników;
9) udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych
zachorowaniach.

Rozdział 10
Uczniowie Szkoły
§ 73
1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.
2. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie na I i II etapie kształcenia w zakresie realizacji
podstawy programowej kształcenia ogólnego, zgodnie z ramowym planem nauczania.
3. Warunki przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
do innych określają odrębne przepisy.
Prawa i obowiązki dzieci
§ 74
1. Dziecko w oddziale ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności:
1) prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo-dydaktycznego;
2) poszanowania własności;
3) opieki i ochrony;
4) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
5) akceptacji jego osoby;
6) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
7) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
8) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony
i poszanowania jego godności osobistej;
9) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;
10) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
11) indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju;
12) możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników przedszkola;
13) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności.
2. Do obowiązków dziecka należy:
1) zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących
w grupie przedszkolnej;
2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników;
3) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez
nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, ogród przedszkolny);
4) informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych;
5) poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie
przedszkolnym, a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów;
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6) słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich
pracowników przedszkola.
Prawa i obowiązki ucznia
§ 75
1. Uczeń naszej Szkoły ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania i opieki;
2) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;
3) do poszanowania godności osobistej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6) zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi;
7) pomocy w przypadku trudności w nauce;
8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej;
9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
10) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w kołach zainteresowań i innych formach zajęć
pozalekcyjnych;
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy naukowych i księgozbioru;
12) pomocy materialnej i socjalnej w szczególnych przypadkach losowych;
13) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
14) uczestnictwa w organizowanych formach wypoczynku;
15) opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami szkolnymi realizowanej w formie
nauczycielskich dyżurów.
2. Procedury dochodzenia swoich praw przez ucznia:
1) uczeń, w przypadku, którego nie są respektowania jego prawa, odwołuje się do wychowawcy
klasy, a jeżeli to wychowawca złamał prawo odwołuje się do pedagoga szkolnego;
2) ostateczną osobą w Szkole na drodze dochodzenia swoich praw przez ucznia jest Dyrektor
Szkoły;
3) wychowawca, pedagog szkolny obowiązany jest udzielić uczniowi pomocy oraz poinformować
o instytucjach udzielających pomocy uczniom, prawa których są naruszane.
§ 76
1. Do obowiązków ucznia naszej Szkoły należy:
1) dbałość o dobre imię Szkoły, o tworzenie i wzbogacenie jej tradycji;
2) systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i innych formach życia szkoły;
3) przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;
4) właściwe zachowanie się ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych;
5) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach w terminie jednego tygodnia po zakończeniu
nieobecności;
6) przestrzeganie zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły;
7) poszanowanie godności osobistej kolegów, przeciwdziałanie aktom przemocy i chuligaństwa;
8) przestrzeganie zasad tolerancji;
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9) odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań;
10) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych;
11) dbałość o ład, porządek i dyscyplinę;
12) przeciwdziałanie wszelkim przejawom dewastacji i wandalizmu;
13) ochrona przyrody i dbałość o otoczenie szkoły;
14) udział w zajęciach edukacyjnych i przygotowanie się do nich.
1a. Uczeń w trakcie kształcenia a odległość zobowiązany jest do:
1) kontrolowania realizacji treści nauczania, odrabiania i odsyłania terminowo zadań domowych,
prac kontrolnych, itp.;
2) kontaktowania się z nauczycielem za pomocą ustalonych narzędzi w godzinach zgodnych
z tygodniowym planem lekcji lub w czasie ustalonym indywidualnie
z nauczycielem.
2. W przypadku, gdy zachowanie ucznia jest agresywne w stosunku do nauczycieli i pracowników
Szkoły, wychowawca zawiadamia rodziców, pedagoga i Dyrektora Szkoły w obecności, których
przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami.
3. Jeśli zachowanie ucznia nie uległo poprawie, wówczas pedagog organizuje spotkanie jak
wymieniono w ust. 12, ale z udziałem policjanta do spraw nieletnich.
4. Dyrektor podejmuje decyzje o dalszych konsekwencjach w stosunku do ucznia.
§ 77
Strój szkolny:
1) uczniowie przychodzą do Szkoły ubrani schludnie i estetycznie;
2) w szkole nie jest dozwolony duży dektolt, odsłonięty brzuch, zbyt krótkie spodenki i spódniczki;
3) w dni uroczyste są ubrani w strój galowy – biała koszula / bluzka, granatowe-czarne spodnie /
spódniczka;
4) w szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, malowane paznokcie, piercing;
5) dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez dziewczęta;
6) uczniowie zmieniają w szkole obuwie - obowiązuje lekkie obuwie sportowe na jasnej podeszwie;
nie jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie;
7) szkoła nie odpowiada materialnie za rzeczy pozostawione w szatni oraz za wartościowe
przedmioty i pieniądze przynoszone do szkoły;
8) nie zezwala się noszenia w budynku szkoły czapek, daszków i innych nakryć głowy;
9) przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają buty na obuwie sportowe na
jasnej podeszwie;
10) obowiązuje zakaz noszenia na lekcjach wychowania fizycznego biżuterii.
§ 78
Podczas pobytu w Szkole oraz wycieczek i wyjść organizowanych przez Szkołę, uczniów
obowiązują następujące zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych:
1) Przed rozpoczęciem zajęć uczeń ma obowiązek wyciszyć i schować telefon komórkowy lub inne
urządzenie elektroniczne rejestrujące obraz i dźwięk.
2) Telefony komórkowe i inne urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk mogą być zabrane przez
nauczyciela, za zgodą rodzica. W wyjątkowych przypadkach uczeń może skorzystać z telefonu
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komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego rejestrującego obraz i dźwięk po uprzednim
uzyskaniu zgody nauczyciela.
3) Nagrywanie dźwięku i rejestracja obrazu bez wiedzy i zgody nauczyciela są bezwzględnie
zabronione.
4) Używanie telefonu komórkowego i innego urządzenia elektronicznego rejestrującego obraz i
dźwięk bez zgody nauczyciela powoduje złożenie aparatu do depozytu wychowawcy ucznia lub
Dyrektora Szkoły. Urządzenie odbierają rodzice ucznia.
5) W przypadku użycia telefonu komórkowego lub innego urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk
do trzech razy w półroczu, uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej i bardzo dobrej ze
sprawowania nawet, jeżeli ilość punktów z zachowania na to wskazuje.
6) Uczniowie przynoszą do Szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne
rejestrujące obraz i dźwięk na własną odpowiedzialność.
7) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony lub skradziony sprzęt elektroniczny.
§ 79
Kary i nagrody
1. Za bardzo dobre zachowanie i wyniki w nauce, prace na rzecz Szkoły i środowiska oraz inne
osiągnięcia uczeń może być nagradzany:
1) pochwałą ustną nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy;
2) pochwałą ustną Dyrektora Szkoły;
3) listem pochwalnym skierowanym do rodziców;
4) dyplomem uznania, nagrodą rzeczową przyznaną przez Dyrektora Szkoły;
5) świadectwem z wyróżnieniem (średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra
ocena zachowania).
1a. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który
czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść zastrzeżenia do
Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.
2. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia oraz innych postanowień Statutu Szkoły uczeń może być
ukarany w następujący sposób:
1) upomnieniem ustnym otrzymanym w indywidualnej rozmowie z nauczycielem przedmiotu lub
wychowawcą;
2) upomnieniem wpisanym do dziennika lekcyjnego lub zeszytu ucznia;
3) pisemnym powiadomieniem rodziców ucznia;
4) upomnieniem Dyrektora Szkoły otrzymanym w indywidualnej rozmowie z uczniem;
5) naganą udzieloną pisemnie przez Dyrektora Szkoły;
6) zawieszeniem na okres jednego półrocza prawa do uczestnictwa w imprezach o charakterze
rekreacyjnym i rozrywkowym, organizowanych przez Szkołę oraz prawa do reprezentowania Szkoły
na zewnątrz, np. zawody sportowe;
7) pozbawieniem pełnionych na forum klasy i Szkoły funkcji;
8) przeniesieniem do równoległej klasy.
2a. Kary nie mogą naruszać nietykalności cielesnej oraz godności osobistej ucznia.
3. W uzasadnionych przypadkach uczeń – na wniosek Dyrektora Szkoły, poparty uchwałą Rady
Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora
Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich
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możliwych działań wychowawczych uczeń nadal notorycznie łamie przepisy Statutu Szkoły lub:
a)postępuje w sposób wywierający szkodliwy wpływ na pozostałych uczniów;
b)wchodzi w konflikt z prawem;
c) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające);
4. Uczeń ma prawo odwołania się od otrzymanej kary poprzez złożenie pisemnego odwołania do
Dyrektora Szkoły. Może to uczynić za pośrednictwem wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego lub
rodzica.
5. Po rozpatrzeniu odwołania uczeń otrzymuje pisemną decyzję o podtrzymaniu kary lub jej
anulowaniu.
§ 80
Pomoc materialna
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji,
umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej
ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny
(stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak
i motywacyjnym.
Rozdział 11
Rodzice uczniów Szkoły
§ 81
Prawa i obowiązku rodziców dzieci
1. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola
i planów pracy w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu
przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy
Przedszkola;
5) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji
wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy
materialnej;
6) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami
w miarę możliwości przedszkola;
7) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek,
spacerów, wyjść do kina, teatru i innych;
8) zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji, za jego zgodą, własnych pomysłów związanych
z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
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9) zgłaszania własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej,
edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola;
10) ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw nieszczęśliwych
wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia;
11) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć i atrakcji proponowanych z pełnej gamy dodatkowej
oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola.
2. Rodzice mają obowiązek:
1) znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu w obszarach ich dotyczących;
2) ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju;
3) zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu
obowiązkowi przedszkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach
dydaktycznych trwające ponad trzy dni;
4) przyprowadzać i odbierać dziecko z jednostki – przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez
nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, (pisemne upoważnienie zawierające imię,
nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa
u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest, na prośbę
pracownika przedszkola, okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice przejmują pełną
odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie
osobę);
5) przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę
dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie potwierdzające, iż dziecko jest
zdrowe i może uczęszczać do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników jednostki
podejrzenia o występującej chorobie dziecka, np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka,
stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po spowodowanej
chorobą;
6) odbierać dziecko niezwłocznie w przypadku otrzymania informacji od pracowników przedszkola
o stwierdzonej u dziecka chorobie lub złym samopoczuciu uniemożliwiającym mu funkcjonowanie
w warunkach przedszkolnych, lub w przypadku stwierdzenia przez pracowników przedszkola
u dziecka sytuacji zdrowotnej mogącej mieć szkodliwy wpływ na inne dzieci;
7) niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i wykrytych u dziecka chorobach
zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne, jak
i psychiczne;
8) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka,
mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań
edukacyjnych i wychowawczych;
9) na bieżąco informować nauczyciela lub dyrektora o zmianach adresu zamieszkania, telefonu
kontaktowego;
10) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
11) terminowo, uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
12) respektować uchwały Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej;
13) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort
i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu,
niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów
fizjologicznych”;
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14) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola lub ponosić koszty pobytu dziecka
w jednostce po godzinach funkcjonowania;
15) z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.
§ 82
1. Za wychowanie i rozwój dziecka odpowiedzialność ponoszą jego rodzice
2. Prawa i obowiązki rodziców:
1) Rodzice mają prawo do:
a) znajomości zamierzeń i zadań dydaktyczno-wychowawczych klasy i szkoły,
b) zapoznania z Zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, Regulaminem Oceniania Zachowania
oraz Instrukcją OKE w Gdańsku dotyczącą przeprowadzania sprawdzianów zewnętrznych,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów, a także ewentualnych trudności
w nauce swego dziecka,
d) poradnictwa w sprawach wychowawczych oraz edukacyjnych,
e) wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii, uwag i wniosków na temat pracy Szkoły,
f) wnioskowania o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
2) Rodzice mają obowiązek:
a) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
b) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne;
c) stworzyć dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć, a także wypoczynku;
d) wyposażyć dziecko w podręczniki i przybory szkolne,
e) regularnie monitorować postępy edukacyjne i zachowanie własnego dziecka poprzez dziennik
elektroniczny, udział w zebraniach z rodzicami i indywidualny kontakt z nauczycielami;
3) W trakcie nauki na odległość rodzice zapewniają w szczególności uczniom:
a) odpowiednią przestrzeń w domu, umożliwiając efektywną naukę w spokoju oraz skupieniu;
b) dostosowane do wzrostu wysokości biurka oraz krzesła umożliwiając uczniowi wygodną pozycję
pracy;
c) właściwy komfort podczas nauki w domu, np. poprzez systematyczne wietrzenie pomieszczenia,
ograniczenie dostępu do oglądania telewizji lub używania telefonu komórkowego.
Rozdział 12
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
§ 84
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu wspieranie uczniów i ich rodziców
w:
1) wyborze drogi kształcenia;
2) wyborze zawodu zgodnego z ich uzdolnieniami i predyspozycjami;
3) odpowiednim zaplanowaniu ich kariery zawodowej;
4) poszukiwaniu informacji o polskim i europejskim rynku pracy.
1a. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkole/oddziale przedszkolnym obejmują
preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz
pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
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1b. Działania z zakresu doradztwa w klasach I-VI obejmują orientację zawodową która ma na celu
zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i
edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
1c. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII mają na celu wspieranie
uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu
kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych
oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.
2. Dyrektor wyznacza nauczyciela, który koordynuje wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego w Szkole.
3. Nauczyciel koordynujący wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego:
1) systematycznie diagnozuje zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
3) opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami
opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program doradztwa zawodowego oraz
koordynuje jego realizacji;
4) wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami,
psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji
doradztwa zawodowego;
5) koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzenie,
aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego
poziomu kształcenia;
6) realizuje działania wynikające z programu doradztwa zawodowego.
4. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z:
1) poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
2) biblioteką pedagogiczną;
3) organem prowadzącym;
4) szkołami ponadpodstawowymi oraz wyższymi.
5. Doradca zawodowy lub inny nauczyciel(e) (wyznaczeni przez Dyrektora) odpowiedzialni za
realizację doradztwa zawodowego w szkole opracowują program realizacji doradztwa zawodowego,
uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
6. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji
doradztwa zawodowego.
7. Program zawiera:
1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:
a) tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe
b) oddziały, których dotyczą działania,
c) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w
szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,
d) terminy realizacji działań,
e) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,
2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań.
8. Program realizacji doradztwa zawodowego tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb uczniów i
rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.
Rozdział 13
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§ 85
Diagnoza przedszkolna
1. Obserwacja pedagogiczna w powinna zakończyć się analizą i oceną gotowości dziecka do
podjęcia nauki w szkole podstawowej.
2. Nauczyciele do końca kwietnia każdego roku zobowiązani są przekazać rodzicom (za
pośrednictwem Dyrektora Przedszkola) diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole, na podstawie dotychczasowej pracy z dzieckiem oraz obserwacji.
3. Podczas tworzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, w trakcie kształcenia
na odległość należy zastanowić się, w jakim stopniu zadania realizowane przez dzieci w domu,
wspólnie z rodzicami, wpływają na ich rozwój psychofizyczny i w jaki sposób rodzice mogą
przekazywać nauczycielom informację na temat wyników pracy czy wytworów dziecka, np. w
formie skanów/ zdjęć prac czy krótkich nagrań.
4. Spostrzeżeniem o dziecku może być np. uzyskana informacja o:
1) preferowaniu zabawy indywidualnej;
2) łatwości zapamiętywania obcojęzycznych zwrotów i słówek;
3) wysokim stopniu ruchliwości;
4) nieumiejętności skupieniu uwagi na jednym zadaniu;
5) potrzebie wspierania i pomagania innym dzieciom.
5. W trakcie kształcenia na odległość Dyrektor przygotowaną przez nauczyciela diagnozę przesyła
do rodziców na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.

§ 86
Skreślenie dziecka z listy wychowanków
1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z
listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres miesiąca), nieobecności
dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu;
2) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
3) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie
dziecka w grupie;
4) zachowania dziecka stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa swojego i innych dzieci
( w przypadku niepodjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu np.
terapii lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji).
2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji
przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia rodzicom
dziecka.

Rozdział 14
Postanowienia końcowe
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§ 87
1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła posiada sztandar i ceremoniał szkolny.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się
bezpośrednio z budżetem miasta.
5. Szkoła dysponuje powierzchnią w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność
miasta Gdańska.
§ 88
Procedura powiadamiania rodziców o ważnych decyzjach, dotyczących jednostki – w tym
zawiadamiania o zamiarze likwidacji Szkoły:
2) Organ prowadzący Szkołę w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ustala datę i godzinę spotkania
ogólnego (na terenie szkoły) przedstawiciela organu prowadzącego szkołę z rodzicami uczniów tej
Szkoły;
3) Dyrektor Szkoły powiadamia o terminie spotkania wychowawców klas i zobowiązuje ich do
zorganizowania spotkań klasowych, na których rodzice uczniów zostaną poinformowani o terminie
spotkania ogólnego;
4) Na spotkaniu ogólnym przedstawiciel organu prowadzącego przekazuje rodzicom decyzję (na
przykład: o zamiarze likwidacji szkoły). Ze spotkania sporządzany jest protokół, do którego załącza
się podpisaną listę obecnych na spotkaniu osób.
§ 89
Statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Gdańsku w dniu…………po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców w dniu………….
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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