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PODSTAWĘ  PRAWNĄ  NINIEJSZEGO  STATUTU  STANOWIĄ:

Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. nr 61 poz. 624 ze
zm.).

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  30  kwietnia  2007  r.  w  sprawie
warunków i  sposobu oceniania,  klasyfikowania i  promowania uczniów i  słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr
83, poz. 562 ze zm.).

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  14  kwietnia  1992  r.  w  sprawie
warunków  sposobów  organizowania  nauki  religii  w  publicznych  przedszkolach  
i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
warunków  postanowień  trybu  przyjmowania  uczniów  do  szkół  publicznych  oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232).

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18  kwietnia  2002  r.  
w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.).

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  grudnia  2002  r.  
w sprawie bezpiecznych bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i  niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  w  publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 0, poz. 532).

Konwencja  o  prawach  dziecka  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.  w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
turystyki  i  krajoznawstwa (  Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  135 poz.  1516).  z  późniejszymi
zmianami
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Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  9  kwietnia  2002  r.  
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez
szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. E 506)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie
dopuszczenia  do  użytku  szkolnego  programów  wychowania  przedszkolnego,
programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004 r. Nr
25, poz. 220)

Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej  MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie
dopuszczania  do  użytku  w  szkolnego  programów  wychowania  przedszkolnego  
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U.
z 2009 . Nr 89 poz. 730).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r., w sprawie podstawy
programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz.18).

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  sierpnia  2010  r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  
i  promowania    uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  
i egzaminów w szkołach publicznych  (Dz. U. Nr 156, Poz. 1046).

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.Szkoła  Podstawowa  nr  204  im.  Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego  w  Łodzi  z  siedzibą

przy ulicy Tadeusza Gajcego 7/11jest szkołą podstawową działającą z mocy ustawy 

o systemie oświaty i statutu uchwalonego przez radę pedagogiczną.

2. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Łódź.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

4. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się stosowanie czytelnych

skrótów pełnego brzmienia nazwy w dokumentach wewnętrznych i zewnętrznych.
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Cele i zadania szkoły

§ 2.

1.  Szkoła  Podstawowa  nr  204  w  Łodzi  określa,  zgodnie  z  ustawą  oraz  przepisami

wykonawczymi do niej, następujące cele:  

1) tworzenie  warunków  umożliwiających  wszechstronny  rozwój  i  kształtowanie

osobowości uczniów;

2) umożliwianie  uczniom, w ciągu sześcioletniej nauki, nabycia wiedzy i umiejętności

niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

3) kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich;

4) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

5) przygotowywanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kształcenia; 

6) wspomaganie  rozwoju   indywidualnych   zainteresowań  uczniów,  zgodnie  z  ich

potrzebami i predyspozycjami;

2. Szkoła osiąga cele, realizując następujące zadania:

1) wybór  lub  opracowywanie  i  wdrażanie  programów  nauczania,  umożliwiających

realizację  podstawy  programowej  oraz  osiąganie  celów  edukacyjnych

i wychowawczych;

2) zapewnienie  bezpłatnego  dostępu  do  podręczników,  materiałów  edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w kl. I-II i IV oraz kolejnych rocznikach,

zgodnie z ustawą.

3) zapewnienie  wszystkim  uczniom  możliwości  wyboru  uczestniczenia  w  zajęciach

etyki i/ lub religii.

4) stosowanie  metod  i  form pracy z  uczniami  adekwatnie  do  ich  potrzeb  i  zgodnie

z aktualnym stanem wiedzy oraz z wykorzystaniem nowoczesnych środków techno –

dydaktycznych;

5) wzbogacanie  oferty  edukacyjnej  dla  uczniów  ze  specyficznymi  potrzebami

edukacyjnymi;

6) współdziałanie z lokalnymi strukturami, na rzecz rozwoju szkoły oraz miasta, a także

w zakresie podnoszenia kultury społeczeństwa lokalnego;
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7) wspieranie  działalności  uczniów  w  jej  pracach  na  rzecz  szkoły  i  środowiska

lokalnego.

3. Szkoła Podstawowa nr 204 w Łodzi realizuje zadania poprzez:

1) aktywizowanie uczniów w procesie kształcenia;  

2) włączanie  uczniów  w  życie  społeczności  szkolnej  oraz  w  działania  realizowane

we współpracy ze środowiskiem lokalnym; 

3) organizowanie i  prowadzenie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych

zgodnie z potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami uczniów;

4) prowadzenie  różnorodnych  zajęć  w zakresie  bezpieczeństwa  i  profilaktyki,  w  tym

wyposażenie  komputerów  w pracowniach  informatycznych  w programy blokujące

treści internetowe, które potencjalnie mają zły wpływ na uczniów.

4.  Uczniom,  którym  z  przyczyn  rozwojowych,  losowych  i  rodzinnych  potrzebne  jest

wsparcie, szkoła udziela opieki i pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez: 

1) kierowanie  uczniów  do  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznych  lub

specjalistycznych;

2) organizowanie zajęć z udziałem pedagoga, psychologa i innych specjalistów;

3) udzielanie  pomocy rzeczowej  i  materialnej  (paczki,  dofinansowywanie  wycieczek,

zajęć w czasie ferii i inne).

5.  Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  uczniowi  w  szkole  polega  na

rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych

ucznia  oraz  rozpoznawaniu  indywidualnych  możliwości  psychofizycznych  ucznia,

wynikających w szczególności z:

1)  niepełnosprawności;

    2)  niedostosowania społecznego;

3)  zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)  szczególnych uzdolnień;
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5)  specyficznych trudności w uczeniu się;

6)  zaburzeń komunikacji językowej;

7)  choroby przewlekłej,

    8)     sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

    9)     niepowodzeń edukacyjnych;

10)  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,      

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11)  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

6.  Pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  szkole  udzielają  uczniom  nauczyciele,

wychowawcy  grup  wychowawczych  oraz  specjaliści  wykonujący  w  szkole  zadania  

z  zakresu  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  w  szczególności  psycholodzy,

pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)  rodzicami uczniów;

2)  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)  placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)  innymi szkołami;

5)  organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora szkoły;

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących 
zajęcia z uczniem;
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5)  pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6)  poradni;

7)  asystenta edukacji romskiej;

8)  pomocy nauczyciela;

9)  pracownika socjalnego;

10)  asystenta rodziny;

11)  kuratora sądowego.

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie:

1)  klas terapeutycznych;

      2)   zajęć rozwijających uzdolnienia;

      3)   zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

      4)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

      5) warsztatów;

      6) porad i konsultacji.

10.  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana również rodzicom uczniów

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

11. Uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają szkoła zapewnia:

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

b)  odpowiednie,  ze  względu  na  indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  oraz

możliwości  psychofizyczne  uczniów,  warunki  do  nauki,  sprzęt  specjalistyczny i  środki

dydaktyczne;

c) zajęcia specjalistyczne;
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d) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne

oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne (trwające

60 min), resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

e) przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym;

12.  Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół,  który

tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, opracowuje indywidualny

program  edukacyjno-terapeutyczny  (IPET),  uwzględniający  zalecenia  zawarte  w

orzeczeniu  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  oraz  dostosowany  do  indywidualnych

potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  ucznia,

określający:

a) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania

do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości

psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i

egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich

metod i form pracy z uczniem;

b) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym

w przypadku ucznia niepełnosprawnego - działania o charakterze rewalidacyjnym; ucznia

niedostosowanego  społecznie  -  działania  o  charakterze  resocjalizacyjnym;  ucznia

zagrożonego  niedostosowaniem  społecznym  -  działania  o  charakterze

socjoterapeutycznym;

c)  formy i  okres  udzielania  uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz wymiar

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

d)  działania  wspierające  rodziców  ucznia  oraz,  w  zależności  od  potrzeb,  zakres

współdziałania  z  poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi,  w  tym  poradniami

specjalistycznymi,  specjalnymi  ośrodkami  szkolno-wychowawczymi,  młodzieżowymi

ośrodkami  wychowawczymi,  młodzieżowymi  ośrodkami  socjoterapii,  placówkami

doskonalenia  nauczycieli,  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  instytucjami

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
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e) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie

ze  względu  na  indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  oraz  możliwości

psychofizyczne ucznia;

f) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.

13. Program IPET opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o

potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub  30  dni  przed  upływem  okresu,  na  jaki  został

opracowany poprzedni program.

14. Pracę zespołu opracowujących IPET koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza

uczeń, lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

15.  Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.  W spotkaniach zespołu mogą także

uczestniczyć:

a)  na wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły -  przedstawiciel  poradni  psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

b)  na  wniosek  lub  za  zgodą  rodziców ucznia  albo  pełnoletniego  ucznia  -  inne  osoby,  w

szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

16. W celu realizacji zadań z zakresu nauczania, wychowania i profilaktyki szkoła organizuje

współpracę  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami).  Do  form  współpracy   z  rodzicami

(prawnymi opiekunami) zalicza się:

1) zebrania, konsultacje, spotkania szkoleniowe;

2) udział w budowaniu i kultywowaniu tradycji szkolnej; 

3) udział  w  przygotowywaniu  i  organizowaniu  imprez,  uroczystości  szkolnych  

i środowiskowych.
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Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 3.

1. W Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne uczniów;

2) zachowanie uczniów.

     2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w 

odrębnych przepisach oraz realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę.

    3. Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawców klas, 

nauczycieli  oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania  zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie.

   4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów odbywa się w ramach oceniania

wewnątrzszkolnego.

   5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

      1) informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i ich zachowaniu oraz o

postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniom  pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;

3) motywowanie uczniów do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów;

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –

wychowawczej.
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6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach w § 7 

ust. 8 i § 8 ust. 1; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.

§ 4.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców

(prawnych opiekunów) o:

       1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach  sprawdzania  osiągnięć  edukacyjnych  uczniów,  warunkach  i  trybie

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej(semestralnej) oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.  Wychowawca  klasy na  początku  każdego  roku szkolnego  informuje  uczniów oraz  ich

rodziców (prawnych opiekunów) o:
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1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania;

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 5.

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

 bieżące,

 klasyfikacyjne:

◦ śródroczne i roczne,

◦ końcowe.

Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek uczniów lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę. W uzasadnieniu nauczyciel powinien wskazać osiągnięcia uczniów,

jak również sprecyzować elementy pozwalające uzyskać wyższy poziom wiadomości i

umiejętności.

3.  Na  prośbę uczniów lub  jego  rodziców (prawnych  opiekunów)  sprawdzone  i  ocenione

pisemne  prace  kontrolne  oraz  inna  dokumentacja  dotycząca  oceniania  uczniów  są

udostępniane do wglądu  jego rodzicom (prawnym opiekunom).
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§ 6.

1.  Nauczyciel  jest  obowiązany,  na  podstawie  opinii  publicznej  lub  niepublicznej  poradni

psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  publicznej  lub  niepublicznej  poradni

specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt

1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu

się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2.  Dostosowanie  wymagań  edukacyjnych,  o  których  mowa  w  §  4  ust.  1  pkt  1,

do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  uczniów,  u  których

stwierdzono  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  uniemożliwiające  sprostanie  tym

wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, określonej zgodnie z ustawą

o systemie oświaty.

3.  W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów

może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4.  Przy  ustalaniu  oceny z  wychowania  fizycznego,  techniki,  plastyki  i  muzyki  należy

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywanie się

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

5.  Dyrektor  szkoły  zwalnia  uczniów  z  zajęć  z  wychowania  fizycznego,  zajęć

komputerowych  na  podstawie  opinii  o  ograniczonych  możliwościach  uczestniczenia

uczniów w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

6. Dyrektor szkoły ma możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. Podstawą do tego zwolnienia jest opinia

lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca,

jakich  ćwiczeń  fizycznych  –  czy  też  –  jakiego  rodzaju  ćwiczeń  –  uczeń  nie  może

wykonywać  oraz  przez  jaki  okres.  W tym  przypadku  uczeń  uczestniczy  w  zajęciach

wychowania  fizycznego  z  ograniczeniem  wykonywania  niektórych,  wskazanych  przez

lekarza  ćwiczeń  fizycznych.  Uczeń  ten  jest  oceniany  i  klasyfikowany.  Natomiast
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nauczyciel  wychowania  fizycznego  dostosowuje  wymagania  edukacyjne  do

indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

6. W przypadku zwolnienia uczniów z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub

zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej

wpisuje się "zwolniony".

§ 7

    1. W szkole przyjmuje się następujące okresy klasyfikacyjne uczniów: śródroczny, roczny 

i końcowy.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych

uczniów z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania

uczniów oraz ustaleniu - według skali określonej w § 7 ust. 8 i § 8 ust. 1 - śródrocznych

ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  i  śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej

zachowania według skali określonej w § 8 ust. 3.

3.  Klasyfikację  śródroczną w klasach I-VI przeprowadza się  co  najmniej  raz  zgodnie  

z kalendarzem roku szkolnego. Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana co najmniej

na tydzień przed feriami zimowymi,  zaś klasyfikacja roczna co najmniej na dwa tygodnie

przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

4.  Klasyfikacja roczna w klasach I-III  polega na  podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych

uczniów z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania

uczniów w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej ocen klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której

mowa w § 8 ust. 1 i § 8 ust. 3.

5.  Na  dwa  tygodnie  przed  śródrocznym  (rocznym)  klasyfikacyjnym  zebraniem  rady

pedagogicznej  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  oraz

wychowawcy  klas  pisemnie  informują  o  przewidywanych  śródrocznych  (rocznych)

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej i rocznej

ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). 
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6. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną (roczną) nauczyciele poszczególnych zajęć

edukacyjnych są zobowiązani przekazać wychowawcy klasy wykaz uczniów zagrożonych

oceną niedostateczną. 

7.  O  przewidywanych  ocenach  niedostatecznych  oraz  o  nagannej  ocenie  zachowania

wychowawca klasy informuje na piśmie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)

na  miesiąc  przed  klasyfikacją  śródroczną  (roczną)  uczniów  i  rodziców  (prawnych

opiekunów).

8.  W klasach  I  –  III  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych

oraz  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  zachowania  są  ocenami  opisowymi.

Ocenianie bieżące w klasach I-III wyrażone jest w skali punktowej. 

Szczegółowe  zasady  oceniania  w  edukacji  wczesnoszkolnej  są  określone  

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

9.  Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych

ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne,  

a  śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  -  wychowawcy  klas   po

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianych uczniów.

10. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły tzn. w klasie

szóstej. Na klasyfikację końcową składają się:

a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  ustalone odpowiednio w klasie

programowo najwyższej,

b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się

odpowiednio w klasach programowo niższych,

c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
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§ 8.

1. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  

w klasach IV-VI ustala się według następującej skali:

      1) stopień celujący - 6;

2) stopień bardzo dobry - 5;

3) stopień dobry - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający - 2;

6) stopień niedostateczny - 1.

2.  Oceny klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  nie  mają  wpływu na  ocenę  klasyfikacyjną

zachowania.

3.  Śródroczna,  roczna  i  końcowa ocena  klasyfikacyjna  zachowania  uwzględnia  

w szczególności:

      1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności lokalnej;

3) dbałość o honor i tradycje;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) okazywanie szacunku innym osobom.

4. Końcową, roczną  oraz śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali:

      1)   wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.
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5.  Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu  na  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć

edukacyjnych  oraz  na  promocję  ucznia  do  klasy  programowo  wyższej  bądź  też  na

ukończenie szkoły.

§ 9.

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć

edukacyjnych  uniemożliwia  lub  utrudnia  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo

wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi

szansę uzupełnienia braków.

§ 10.

1.  Uczniowie  mogą  nie  być  klasyfikowani  z  jednego,  kilku  albo  wszystkich  zajęć

edukacyjnych,  jeżeli  brak  jest  podstaw  do  ustalenia  śródrocznej  lub  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej  z  powodu  nieobecności  uczniów  na  zajęciach  edukacyjnych

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.  Uczniowie  nieklasyfikowani  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  mogą  zdawać

egzamin klasyfikacyjny.

3.  Na  wniosek  rodziców  (prawnych  opiekunów)  uczniów  nieklasyfikowanych  z  powodu

nieusprawiedliwionej  nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić  zgodę na egzamin

klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdają również uczniowie: 

      1)   realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;

5. Uczniom, o których mowa w § 9 ust.4, zdającym egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla uczniów, o których mowa w ust. 4 pkt. 2, nie

obejmuje  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  z  wychowania  fizycznego  oraz

dodatkowych zajęć edukacyjnych.
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7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:

      1)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

3) w egzaminie może uczestniczyć dyrektor. 

8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 10.

9.  Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w

wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 10 i § 11 ust. 1.

10.  Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest  ostateczna,

z zastrzeżeniem § 10.

11.  Szczegółowe  zasady  dotyczące  egzaminu  klasyfikacyjnego  są  określone  w

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

§ 11.

1. Uczniowie  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić  zastrzeżenia do dyrektora

szkoły,  jeżeli  uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych lub  roczna

ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna

ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

     1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych – przeprowadza

sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  uczniów,  w formie pisemnej  i  ustnej,  oraz

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  -  ustala  roczną  ocenę

klasyfikacyjną  zachowania  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
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3.  W  skład  komisji,  o  której  mowa  w  ust.  2,  wchodzą  w  przypadku  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

  1)  dyrektor  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  stanowisko  kierownicze  jako

przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne.

4.  W  skład  komisji,  o  której  mowa  w  ust.  2,  wchodzą  w  przypadku  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej zachowania:

  1)  dyrektor   albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  stanowisko  kierownicze  jako

przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;

3) nauczyciel  prowadzący  zajęcia  edukacyjne  w  danej  klasie  wytypowany  przez

dyrektora szkoły;

4) pedagog;

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

6) przedstawiciel rady rodziców.

5.  Szczegółowe  zasady  działania  komisji,  o  której  mowa  w  2  pkt  1  i  2,  są  określone

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

§ 12.

1. Uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskają ocenę niedostateczną z jednych

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, mogą zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora  w składzie:

      1)  dyrektor lub wicedyrektor;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;

3) nauczyciel  prowadzący takie  same  lub  pokrewne  zajęcia  edukacyjne  jako członek

komisji.
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3.  Szczegółowe  zasady  egzaminu  poprawkowego  są  określone  w  Wewnątrzszkolnym

Systemie Oceniania. 

§ 13.

  1.  Uczniowie  otrzymują   promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskali

roczne  oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2a).  Uczniowie,   którzy  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskali  z  obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych  średnią  ocen  co  najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  z

zachowania, otrzymują promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2b)  Uczniowie,  którzy  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskali  z  obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych średnią  ocen co  najmniej  4,8  i  wszystkie  oceny co  najmniej  dobre  oraz

wzorową ocenę z zachowania otrzymują promocję z wyróżnieniem i nagrodę książkową.

3.  Laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych  otrzymują  z  danych  zajęć  edukacyjnych

celującą  roczną  ocenę  klasyfikacyjną.  Uczniowie,  którzy  tytuł  laureata  konkursu

przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  bądź  laureata  lub  finalisty  olimpiady

przedmiotowej uzyskali po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych,  otrzymują  z  tych  zajęć  edukacyjnych  celującą  końcową  ocenę

klasyfikacyjną.

4. Uczniowie, którzy nie spełnili warunków określonych w ust. 1, nie otrzymują promocji

do klasy programowo wyższej  i powtarzają klasę.

5. Uczniowie kończą szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się

roczne  oceny klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie

programowo  najwyższej  i  roczne   oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskali

oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  wyższe  od  oceny  niedostatecznej,

z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 i 6.
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6a.  Uczniowie  kończą  szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej

uzyskali  z  obowiązkowych zajęć  edukacyjnych średnią  ocen co  najmniej  4,75 oraz  co

najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

6b. Uczniowie kończą szkołę z wyróżnieniem, otrzymują nagrodę książkową i srebrną tarczę

jeżeli  w wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskali  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych

średnią ocen powyżej  5,0 i  wszystkie  oceny co najmniej  dobre oraz wzorową ocenę z

zachowania.

§ 14.

Oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne są dokumentowane w tradycyjnych dziennikach

lekcyjnych  oraz  w  dzienniku  elektronicznym  sp204lodz.prymus.info,  który  jest

aktualizowany przynajmniej raz w miesiącu. Status obydwu dzienników jest równorzędny.

Dostęp do dziennika jest bezpłatny dla rodziców.

§ 15

1.Sprawy dotyczące  oceniania  nie  określone  w statucie  szkoły reguluje  Wewnątrzszkolny

System Oceniania.

Organy szkoły

§ 16

1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) samorząd uczniowski;

4) rada rodziców.

2. Dyrektor szkoły:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje je na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
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3)  sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rady rodziców;

6) dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły  i  ponosi

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

7) współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) odpowiada  za  właściwą  organizację  i  przebieg  egzaminu  zewnętrznego  po  klasie

szóstej;

9) dopuszcza  zaproponowany  przez  nauczyciela  programu  nauczania  do  użytku

szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

10) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy;

11)sprawowanie  kontroli  nad  spełnianiem  obowiązku  szkolnego  przez  uczniów

zamieszkujących  w  obwodzie  szkoły,  odraczanie  obowiązku  szkolnego

i  przyjmowanie  sześciolatków  po  zasięgnięciu  opinii  poradni  psychologiczno  –

pedagogicznej,  przyjmowanie  uczniów  spoza  rejonu,  zezwalanie

w uzasadnionych przypadkach na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz na

realizację obowiązkowego przygotowania przedszkolnego;

12) powołuje kandydata na stanowisko wicedyrektora i  stanowiska kierownicze

po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i organ prowadzący szkołę.

3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy ; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
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1)  organizację  pracy  szkoły,  w  tym  tygodniowy  rozkład  zajęć  lekcyjnych  

i pozalekcyjnych;

2)  opiniowaniu  przez  radę  pedagogiczną  programu  nauczania,  który  wybrał

nauczyciel,  przed  dopuszczeniem  go  do  użytku  przez  dyrektora  szkoły

w szkolnym zestawie programów nauczania;

3) projekt planu finansowego;

4) wnioski  dyrektora  szkoły  o  przyznanie  nauczycielom odznaczeń,  nagród  i  innych

wyróżnień;

5)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych.

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

6.  Szczegółowe  zasady  działalności  rady  pedagogicznej  określa  Regulamin  Rady

Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej nr 204 w Łodzi.

7. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 

i  opinie  we  wszystkich  sprawach  szkoły,  w  szczególności  dotyczących  realizacji

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1)  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo  do  organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiające  zachowanie  właściwych

proporcji  między  wysiłkiem  szkolnym  a  możliwością  rozwijania  i  zaspokajania

własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5)  prawo  do  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz

rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi,  

w porozumieniu z dyrektorem. 

8. Szczegółowe zasady działalności samorządu uczniowskiego określa Regulamin Samorządu

Uczniowskiego.
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9. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie, w  porozumieniu  z  radą  pedagogiczną,  programu  wychowawczego  

i programu profilaktyki;

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;

3) współpraca ze środowiskiem lokalnym;

4) wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole;

5)  wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień

awansu zawodowego;

6) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

szkoły;

7) występowanie do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

10.  Szczegółowe  zasady  działalności  rady  rodziców  określa  Regulamin  Rady  Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 204 w Łodzi.

Zasady współdziałania organów szkoły

§ 16.

1.  Rodzice  (prawni  opiekunowie)  i  nauczyciele  współdziałają  ze  sobą  w  sprawach

wychowania i kształcenia, a w szczególności: 

1)  współtworzą  środowisko  wychowawcze,  gwarantujące  poczucie  bezpieczeństwa,

poszanowanie praw i wolności oraz godności wszystkich osób, kształtujące oczekiwane

postawy  i  zachowania  uczniów,  sprzyjające  realizacji  celów  i  zadań  szkoły,  m.in.

poprzez: 

a) otwarty i szczery dialog (rozmowę – prezentację własnych potrzeb i oczekiwań,

wysłuchiwanie  uwag  innych  osób,  wypracowywanie  korzystnych  kompromisów,

itp.); 

b)  wymianę  informacji  o  uczniach  (ich  oczekiwaniach,  zainteresowaniach,  stanie

zdrowia,  czynionych  postępach,  dostrzeżonych  trudnościach  w  nauce  lub

przejawach zachowania odbiegającego od oczekiwanych norm), z uwzględnieniem
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zasady  poszanowania  godności  i  nienaruszania  dóbr  osobistych  ucznia  i  jego

rodziny; 

c) współuczestnictwo w realizacji statutowych zadań szkoły (klasy) – m.in. udział  

w uroczystościach szkolnych (klasowych), współorganizowanie imprez klasowych

(szkolnych), rajdów, wycieczek, wyjazdów edukacyjnych, i innych form czynnego

wypoczynku, pomoc w tworzeniu odpowiednich warunków nauki i pobytu uczniów

w szkole  (np. modernizowanie  klasopracowni,  pozyskiwanie  sponsorów),  pomoc

w zagospodarowaniu  czasu  wolnego  uczniów  (np.  współorganizowanie  zajęć

pozalekcyjnych, zorganizowanych form wypoczynku w okresie ferii, itp.). 

2) dążą do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i rodziny,

między innymi poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych

szkoły i klasy, w tym: 

a)  programów  wychowawczych  (szkolnego,  klasowego)  –  opracowanych  

z  uwzględnieniem  potrzeb  i  oczekiwań  uczniów  i  ich  rodziców  (prawnych

opiekunów) oraz możliwości szkoły;

b) wewnątrzszkolnych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz

przeprowadzania egzaminów (klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających);

c) stosowanego w szkole systemu nagród i kar – określonego niniejszym statutem; 

d) wspólne ustalanie  zasad postępowania wobec uczniów – określanie  i  wdrażanie

przyjętych  form  i  sposobów  wspomagających  ich  rozwój  psychofizyczny,

gwarantujących  osiąganie  sukcesów  na  miarę  ich  możliwości  psychofizycznych,

minimalizujących przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm, itp.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) współtworzą wizerunek szkoły w środowisku lokalnym –

mają wpływ na programowanie i ocenę działalności pedagogicznej, m.in. poprzez: 

1) demokratyczny  wybór  swoich  przedstawicieli  do  rady  rodziców,  co  umożliwia

przedstawianie oczekiwań, wniosków, opinii  i  ocen, dotyczących wszystkich spraw

szkolnych;
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2) zgłaszanie  indywidualnych  opinii  oraz  oczekiwań  w  formie  autoryzowanych

wystąpień ustnych lub pisemnych – zgłaszanych wychowawcy klasy,  nauczycielom

uczącym,  dyrektorowi  szkoły  lub  opiniowanie  działalności  szkoły  poprzez  udział

w anonimowych  formach  pozyskiwania  opinii  rodziców  (prawnych  opiekunów)  –

ankietach, kwestionariuszach, analizach przypadku, symulacjach, itp.; 

3) dostępność  do  uregulowań  prawnych,  opracowań  wewnątrzszkolnych,  itp.

dokumentów  regulujących  pracę  szkoły–  informacje  przekazywane  przez

wychowawców  klas  lub  dyrektora  szkoły  na  spotkaniach  z  rodzicami  (prawnymi

opiekunami),  możliwość  zapoznania  się  z  w/w dokumentami  w czytelni  biblioteki

szkolnej lub na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych; 

4) zagwarantowane prawo do składania, w sekretariacie szkoły, u dyrektora lub w innych

instytucjach nadzorujących pracę szkoły, wniosków/skarg i zażaleń – rozpatrywanych

w terminach i trybie określonym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA).

§ 17.

1. Gwarantując rodzicom (prawnym opiekunom) prawo do uzyskiwania pełnej informacji  

o bieżących i okresowych (klasyfikacyjnych) osiągnięciach edukacyjnych ich dzieci

oraz  prawo  do  korzystania  ze  specjalistycznej  pomocy  (porady)  pedagogiczno  –

psychologicznej, organizowane są: 

1) minimum  cztery  ogólne  informacyjne  spotkania  rodziców  (prawnych  opiekunów,  

tj. na  początku  roku  szkolnego  (wrzesień/październik),  po  klasyfikacji  śródrocznej

(styczeń/luty) oraz spotkania śródroczne (listopad/grudzień, kwiecień/maj); 

2) spotkania z wychowawcą klasy – wg potrzeb – zgodnie z zasadami ustalonymi przez

wychowawcę (konsultacje indywidualne, wywiadówki, itp.);

3) konsultacje  indywidualne  nauczycieli  zajęć  edukacyjnych  –  minimum  dwa  razy

w półroczu;

4) dyżur pedagoga szkolnego – minimum raz w miesiącu; 

5) dyżur dyrektora szkoły i wicedyrektora – minimum raz w miesiącu.
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Tryb rozstrzygania sporów między organami szkoły

§ 18.

      1. Jednym z założeń współpracy i współdziałania wszystkich organów szkoły jest  tworzenie

warunków  minimalizujących  występowanie  sytuacji  konfliktowych  oraz  umożliwienie

uzgadnianie spraw spornych (rozwiązywanie konfliktów) wewnątrz szkoły. 

2.  Głównym  miejscem  analizowania,  wyjaśniania  i  rozstrzygania  zaistniałych  sporów

(konfliktów) są wspólne narady przedstawicieli wszystkich organów szkoły. 

3.  Decyzje/stanowiska  rozstrzygające  w  sprawie  podejmowane  są  zwykłą  większością

głosów, w głosowaniu jawnym, przy udziale 2/3 uprawnionego składu osobowego zespołu.

W przypadku równej ilości głosów ,,za” i ,,przeciw”, głos decydujący ma dyrektor. 

4.  Stanowiska  w  sprawach  spornych,  przyjęte  podczas  wspólnych  narad  przedstawicieli

wszystkich organów szkoły są rozstrzygnięciami ogólnie obowiązującymi i ostatecznymi,

z  zastrzeżeniem  stanowisk  (rozstrzygnięć)  naruszających  prawo  oświatowe  lub

sprzecznych z wewnątrzszkolnymi unormowaniami prawnymi.  Wdrażanie rozstrzygnięć

niezgodnych  z  obowiązującym  prawem  wstrzymywane  jest  decyzją  dyrektora  szkoły,

a  analizowana  sprawa  (spór,  konflikt)  podlega  ponownemu  rozpatrzeniu,

z uwzględnieniem przedłożonej przez dyrektora szkoły wykładni prawnej. 

5.  Podstawowe  metody  wykorzystywane  do  rozwiązywania  konfliktów  między  organami

szkoły,  jak  również  do  rozstrzygania  sporów  między  poszczególnymi  członkami

społeczności szkolnej, opierają się na sprawnej komunikacji społecznej i drożnym obiegu

informacji  wewnątrz  szkoły,  a  w  szczególności  na  dialogu  poprzedzonym  rozmową

wyjaśniającą przedmiot sporu oraz cele i oczekiwania stron konfliktu.

6. Głównym mediatorem (negocjatorem) w zaistniałych sporach jest dyrektor szkoły, który

będąc  kierownikiem  zakładu  pracy  odpowiada  za  przyjmowanie,  rozpatrywanie

i załatwianie skarg i wniosków, jak również obowiązany jest do udzielenia niezbędnych

wyjaśnień  i  informacji  (z  zastrzeżeniem  ograniczeń  wynikających  z  przepisów

szczegółowych,  np.  z  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych)  oraz  do  udostępnienia

obowiązujących unormowań (wykładni, interpretacji) prawnych. 
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7.  Jeżeli  stroną  w  sporze  jest  dyrektor  szkoły,  wówczas  rolę  mediatora  (negocjatora)

przejmuje  przewodniczący  rady  rodziców.  W  przypadku  braku  możliwości  uzyskania

porozumienia (rozwiązania konfliktu,  rozstrzygnięcia  sporu) wewnątrz  szkoły,  wówczas

przewodniczący  rady  rodziców,  zwraca  się  do  organów  nadzorujących  pracę  szkoły

i dyrektora szkoły, z prośbą o pomoc w rozwiązaniu zaistniałego sporu. 

8.  Pisemny  wniosek  lub  skarga  wraz  z  uzasadnieniem  kierowana  jest  –  w  zależności

od  przedmiotu  sporu,  do  Dyrektora  Wydziału  Edukacji  Urzędu  Miasta  Łodzi

lub do Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

9.  W  analizowaniu  i  rozstrzyganiu  spraw  (konfliktów),  których  wyjaśnienie  łączy  się

z dokonywaniem  oceny  postępowania  poszczególnych  pracowników  pedagogicznych

szkoły, bezpośrednio nie uczestniczą przedstawiciele samorządu uczniowskiego – opinię

uczniów prezentuje wówczas nauczyciel – opiekun samorządu uczniowskiego. 

10.  Ustalenie,  o  którym mowa w ust.  8,  nie  dotyczy spraw i  sytuacji,  w  których  stroną

w sporze jest samorząd uczniowski lub uczeń. 

Organizacja  pracy szkoły

§ 19.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa

arkusz  organizacyjny  szkoły  opracowany  przez  dyrektora  szkoły  zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę  pracowników  szkoły  (w  tym  pracowników  zajmujących  stanowiska

kierownicze);

2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków  przydzielonych przez

organ prowadzący;

3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację

zajęć edukacyjnych.
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4.  Terminy  rozpoczynania  i  zakończenia  zajęć  dydaktyczno  –  wychowawczych,  przerw

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w ciągu roku

szkolnego  uczą  się  wszystkich  przedmiotów  obowiązkowych,  określonych  planem

nauczania zgodnym z ramowym planem i  programem wybranym zgodnym z podstawą

programową  dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

6.  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkole stanowią realizację podstawy programowej,

ustalonej dla szkoły podstawowej.  Ponadto w szkole mogą być organizowane dodatkowe

zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

 zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w

ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

 zajęcia,  dla  których  nie  została  ustalona  podstawa  programowa,  lecz  program

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

 zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

 zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Zajęcia dydaktyczne są organizowane w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna

dla klas IV-VI trwa 45 minut. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach

I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

8.  Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach wychowania fizycznego,  języków obcych

i  informatyki.  Szczegółowe  zasady  dokonywania  podziału  na  grupy  regulują  odrębne

przepisy.

9.  Zajęcia  wychowania  fizycznego  mogą  odbywać  się  w  zespołach  międzyoddziałowych

z uwzględnieniem liczebności chłopców i dziewcząt.

10. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy

na zajęciach, o których mowa w ust. 8, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego

szkołę.
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§ 20.

1.  Szkoła  uwzględniając  potrzeby  rozwojowe  uczniów,  ich  zainteresowania

i możliwości, organizuje dodatkowe zajęcia w formie:

1) kół zainteresowań;

2) kół przedmiotowych;

3) zajęć sportowych;

4) zajęć wyrównawczych.

2.  Udział  uczniów w zajęciach  dodatkowych jest  nieodpłatny.  Uczeń  uczestniczy w tych

zajęciach za zgodą rodziców.

3. W szkole są organizowane dla chętnych uczniów płatne zajęcia dodatkowe finansowane

przez rodziców (prawnych opiekunów). 

§ 21.

1.  Dla  uczniów,  którzy muszą  dłużej  przebywać w szkole  ze  względu na  czas  pracy ich

rodziców  (prawnych  opiekunów),  organizację  dojazdu  do  szkoły  lub  inne  okoliczności

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 

3. Do zadań świetlicy szkolnej należy:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do samodzielnej pracy 

umysłowej;

      2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form aktywności fizycznej 

(w pomieszczeniach i na powietrzu), mających na celu wspomaganie prawidłowego 

rozwoju fizycznego;

3) organizowanie zajęć sprzyjających ujawnianiu oraz rozwijaniu zainteresowań 

i uzdolnień; 
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4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki 

oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny, czystości 

oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

 6)  rozwijanie samodzielności i samorządności;

7)  współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów uczęszczających

do świetlicy.

4. Szczegółowa działalność pracy świetlicy szkolnej jest określona w Regulaminie Świetlicy  

Szkolnej.

§ 22.

1. Szkoła prowadzi bibliotekę, czytelnię i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

2.  Biblioteka  jest  interdyscyplinarną  pracownią  szkoły,  która  gromadzi  i  przechowuje

materiały biblioteczne odpowiednio i celowo uzupełniane oraz obsługuje użytkowników

poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej.

3.  Biblioteka  służy  realizacji  potrzeb  i  zainteresowań  nauczycieli,  uczniów  i  rodziców,

realizacji  zadań  dydaktyczno  –  wychowawczych,  wspiera  doskonalenie  zawodowe

nauczycieli,  uczestniczy  w  przygotowaniu  uczniów  do  samokształcenia,  rozwija

czytelnictwo uczniów, przygotowuje do korzystania z innych typów bibliotek i środków

informacji.

4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;

2) korzystanie z księgozbioru w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę;

3) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej;

      4) korzystanie z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

5. Biblioteka pełni funkcje:
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1) kształcąco – wychowawczą poprzez:

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych;

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

c) kształcenie kultury czytelniczej;

d) wdrażanie do poszanowania książek;

e) udzielenie 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;

3) kulturalno – rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia

kulturalnego szkoły.

6.  Ze  zbiorów biblioteki  mogą korzystać uczniowie wszystkich  klas,  nauczyciele,  rodzice

i  inni  pracownicy  szkoły.  Uprawnieni  do  korzystania  ze  zbiorów  mają  wolny  dostęp

do półek. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru wszystkim

zainteresowanym.

7. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1)  gromadzenie,  ewidencja,  opracowanie,  selekcja  i  konserwacje  zbiorów  (książki,

czasopisma , taśmy magnetofonowe , magnetowidowe, płyty CD i DVD);

2)  prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;

3)  udostępnianie zbiorów;

4)  udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, testowych, źródłowych;

5)  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów;

6)  pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i samokształcenia;

7)  propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej;

8)  popularyzowanie książek poprzez: wystawy,  konkursy, apele;

9)  poradnictwo w doborze literatury;
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10)  współpraca  z  innymi  bibliotekami  w  zakresie  organizowania  i  udziału  w

imprezach czytelniczych, wypożyczeń międzybibliotecznych.

8. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz

innymi bibliotekami.

1)  nauczyciel  biblioteki  współpracuje  z  nauczycielami  wychowawcami,  nauczycielami

języka  polskiego  i  języków  obcych  w  zakresie  sprostania  potrzebom  uczniów,

nauczycieli i rodziców;

2) informuje o bieżących zakupach, posiadanych zasobach bibliotecznych

i multimedialnych oraz rozwoju czytelnictwa uczniów;

3) organizuje zajęcia biblioteczne i zajęcia w centrum multimedialnym;

4) informuje dyrektora szkoły i radę pedagogiczną o efektach pracy biblioteki

szkolnej.

9. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

1) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie;

2) zapewnia środki finansowe;

3) zatwierdza roczny plan pracy biblioteki;

4)  sprawuje  nadzór  nad  działalnością  biblioteki  szkolnej  i  dokonuje  oceny  pracy

nauczyciela bibliotekarza .

10. Szczegółowe zasady działalności biblioteki szkolnej zawarte są w Regulaminie Biblioteki

Szkoły Podstawowej nr 204 w Łodzi.

§ 23.

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego 

ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor w porozumieniu z kierownikiem 

administracyjnym oraz po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
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Zadania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

§ 24.

1.  Nauczyciele  są  odpowiedzialni  za  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  powierzonych  ich

opiece uczniów.

2.  Nauczyciele  prowadzą działalność dydaktyczną,  wychowawczą,  opiekuńczą oraz i  inną

działalność statutową, zgodnie z przydziałem zadań i obowiązków na dany rok szkolny. 

3.  Nauczyciele  stymulują  rozwój  psychiczny,  inicjują  proces  samowychowania

i samokształcenia  uczniów,  rozwijają  ich  zdolności  i  zainteresowania,  indywidualizują

wymagania adekwatnie do potrzeb i możliwości oraz diagnozują postępy uczniów.

4. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego doskonalenia i rozwoju zawodowego.

5. W swojej pracy nauczyciele kierują się bezstronnością i obiektywizmem w ocenianiu oraz

sprawiedliwym traktowaniu wszystkich uczniów.

6.  Nauczyciele  dokonują  wyboru  lub  opracowują  program  nauczania  i  są  zobowiązani

wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o jego zatwierdzenie w terminie określonym

odrębnymi  przepisami  prawa  oświatowego  i  wpisanie  go  do  szkolnego  zestawu

programów nauczania. 

7.  Nauczyciele  dokonują  wyboru  podręcznika  i  są  zobowiązani  wystąpić  z  wnioskiem

do dyrektora szkoły o wpisanie go do szkolnego zestawu podręczników.

8.  Nauczyciele  pełnią  dyżury  podczas  przerw  śródlekcyjnych  według  corocznie

opracowywanego harmonogramu. 

§ 25.

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Zadaniem wychowawcy jest w szczególności:

1) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami;

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów;

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
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4) podejmowanie  działań  umożliwiających  rozwiązywanie  konfliktów  w  zespole

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

5) współdziałanie  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami),  nauczycielami  uczącymi

w powierzonym mu oddziale oraz pedagogiem szkolnym;

6) zgodne  z  przepisami  oświatowymi  prowadzenie  dokumentacji  pedagogicznej

przebiegu nauczania.

3. Formy spełnienia zadań przez wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb

oraz warunków środowiskowych szkoły.

4.  W  celu  zapewnienia  ciągłości  i  skuteczności  pracy  wychowawczej  wskazane  jest,  

aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

5. Dyrektor szkoły decyduje o zmianie wychowawcy klasy w przypadkach uzasadnionych: 

1) sytuacją kadrową lub organizacyjną szkoły;

2) długotrwałą nieobecnością nauczyciela w pracy, uniemożliwiającą pełną realizację 

zadań i obowiązków opiekuna oddziału klasowego, z uwzględnieniem ust. 6;

3) uznaniem zasadności argumentów motywujących wspólny wniosek rodziców i uczniów

danej klasy w sprawie zmiany wychowawcy, z uwzględnieniem ust. 7;

4) zawieszeniem nauczyciela w pełnieniu obowiązków – zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.  W sytuacji  nieobecności  wychowawcy klasy dłuższej  niż  miesiąc  oraz  po zasięgnięciu

opinii  rady  pedagogicznej,  dyrektor  szkoły  może  powierzyć  innemu  nauczycielowi

pełnienie obowiązków wychowawcy w zastępstwie, z zachowaniem zasady, iż w pierwszej

kolejności wskazuje nauczyciela,  który prowadzi zajęcia edukacyjne w danym oddziale

i aktualnie nie sprawuje opieki nad żadną inną klasą. Przydzielenie nauczycielowi dwóch

wychowawstw  może  nastąpić  jedynie  w  przypadku  braku  innych  rozwiązań

organizacyjnych,  bądź  w  sytuacji  uzasadnionej  rozpoznanymi  potrzebami  uczniów

(zespołu klasowego). 

7.  Wspólny  wniosek  rodziców  i  uczniów,  o  którym  mowa  w  ust.  5  pkt  3,  zawierający

uzasadnienie  stanowiska  w  sprawie  zmiany  wychowawcy  oraz  czytelne  podpisy

co najmniej 3/4 ogółu uczniów i rodziców danej klasy jest kierowany do dyrektora szkoły. 
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Dyrektor  szkoły  w  terminie  nie  przekraczającym  miesiąca,  zobowiązany  jest

przeprowadzić  postępowanie  wyjaśniające  w  sprawie,  zasięgnąć  opinii  rady  rodziców

oraz  rady  pedagogicznej  i  podjąć  decyzję  rozstrzygającą,  o  której  informuje

wnioskujących.  Od  decyzji  dyrektora  szkoły  wnioskującym  przysługuje  odwołanie  

w  formie  skargi  do  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny.  Skargę  wnosi  się   

za  pośrednictwem  dyrektora  szkoły,  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  decyzji

rozstrzygającej ww. wniosek uczniów i rodziców. 

8.  Wychowawca  może  zrezygnować  z  pełnienia  funkcji  wychowawcy klasy,  występując  

do dyrektora szkoły z umotywowanym wnioskiem. 

§ 26.

1.  Koordynatorem realizowanych  w  szkole  działań  wychowawczych  i  opiekuńczych  jest

pedagog szkolny, który w szczególności: 

1) współpracuje  z  wychowawcami  klas,  nauczycielami,  szkolną  służbą  zdrowia  

i rodzicami (prawnymi opiekunami), m.in. w zakresie: 

a) rozpoznawania  potrzeb  i  możliwości  psychofizycznych  oraz  analizowania

przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów; 

b) ewidencjonowania  uczniów  wymagających  szczególnej  opieki  i  pomocy

psychologiczno  –  pedagogicznej  lub  materialnej  oraz  uczniów  szczególnie

uzdolnionych; 

c) ustalenia  sposobów  i  form  pomocy  uczniom  wspomagających  ich  rozwój

psychofizyczny  –  odpowiednio  do  rozpoznanych  potrzeb,  z  uwzględnieniem

możliwości szkoły;

d)  przeciwdziałania  powstawaniu  skrajnych  form niedostosowania  społecznego  –

proponowanie  –  wdrażanie  programów  profilaktyki  uzależnień  i  innych

programów  wychowawczych,  organizowanie  oraz  prowadzenie  treningów

interpersonalnych, analizowanie przypadków zachowań agresywnych, itp.;

e) przestrzegania praw dziecka i ucznia. 

2) udziela  nauczycielom  wychowawcom,  uczniom  i  ich  rodzicom  (prawnym

opiekunom),  porad  ułatwiających  rozwiązywanie  zaistniałych  problemów,
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skutkujących minimalizacją trudności dydaktyczno–wychowawczych, eliminowaniem

napięć psychicznych (stresów), itp.; 

3) wnioskuje o zorganizowanie lub współorganizuje, specjalne i specjalistyczne formy

pracy dydaktyczno–wychowawczej,  socjoterapeutycznej,  socjalizacyjnej  z  uczniami

wymagającymi  pomocy  psychologiczno–pedagogicznej  i  z  rodzicami  (prawnymi

opiekunami); 

4) współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami

prowadzącymi  poradnictwo,  a  także  wnioskuje  o  specjalistyczne  konsultacje  

w  odniesieniu  do  uczniów  wymagających  szczególnej  opieki  i  specjalistycznej

pomocy dydaktyczno – wychowawczej; 

5) współpracuje  z  ośrodkiem pomocy społecznej,  sądem rodzinnym,  policją  i  innymi

instytucjami  lub  organizacjami  wspomagającymi  szkołę  w  realizacji  zadań

wychowawczo – opiekuńczych; 

6) sprawuje  szczególną  opiekę  nad  uczniami  osieroconymi,  wychowywanymi  

w  rodzinach  zastępczych,  w  rodzinach  o  niskich  dochodach,  niewydolnych

wychowawczo, zagrożonych patologią społeczną, itp. – stosownie do rozpoznanych

potrzeb, wnioskuje o umieszczenie ucznia w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

o udzielenie uczniowi lub jego rodzinie pomocy materialnej, o rozpoznanie warunków

życia ucznia, itp.; 

7) opracowuje i przedstawia radzie pedagogicznej okresowe informacje na temat zakresu

i  rodzaju  potrzeb  i  trudności  występujących  u  uczniów  oraz  wnioski  oceniające

skuteczność  stosowanych  przez  nauczycieli  i  wychowawców  sposobów  i  form

pomocy uczniom oraz ich rodzinom;

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych  uczniów,  w  tym  diagnozowanie

indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości

psychofizycznych uczniów w celu  określenia  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych

oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w  przedszkolu, szkole lub placówce w  celu

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
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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  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Pedagog szkolny dokumentuje swoją pracę w dzienniku, do którego wpisuje tygodniowy

plan zajęć, czynności (zajęcia) przeprowadzone w poszczególnych dniach, wykaz uczniów

zakwalifikowanych  do  różnych  form  pomocy,  informacje  o  kontaktach  z  osobami  

i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań. 

4. Pedagog prowadzi indywidualne teczki uczniów objętych opieką i pomocą psychologiczno

–  pedagogiczną  oraz  dokumentację  prowadzonych  badań/analiz  i  innych  czynności

uzupełniających. 

5. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i  odpowiedzialności pedagoga szkolnego określa

dyrektor  szkoły z  uwzględnieniem potrzeb  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców (prawnych

opiekunów).

§ 27.
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1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest

w szczególności,  ustalenie  dla  danego  oddziału  zestawu  programów  nauczania

z zakresu kształcenia ogólnego.

2.  Dyrektor  szkoły tworzy zespół  wychowawczy,  zespoły przedmiotowe lub inne zespoły

problemowo-zadaniowe.  Pracą  zespołu  kieruje  przewodniczący,  powoływany  przez

dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

§ 28.

1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora.

2. Do zadań wicedyrektora należy:

1) sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć;

2) efektywne  zagospodarowanie  pomieszczeń  szkolnych  w  ramach  tygodniowego

podziału godzin lekcyjnych; 

3) ustalenie planu dyżurów nauczycie1i; 

4) organizacja egzaminu zewnętrznego po klasie szóstej; 

5) ewidencja zastępstw; 

6) sporządzanie miesięcznych wykazów godzin nadliczbowych dla celów płacowych; 

7) analiza wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej; 

8)  opieka  nad  uczniami  realizującymi  indywidualny  tok  nauczania  lub  nauczanie

indywidualne;

9) wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły.

3. Wicedyrektor ma prawo do:

1) przydzielania  zadań  służbowych,  wydawania  poleceń  nauczycielom  i  innym

pracownikom szkoły;

2) formułowania projektu oceny pracy nauczycieli i wychowawców; 

3) wnioskowania do dyrektora  w sprawach nagród, wyróżnień oraz kar porządkowych

dla wszystkich pracowników szkoły; 
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4) używania pieczątki  osobowej  oraz  podpisywania  pism zgodnie z  zakresem swoich

zadań.

§ 29.

 1.  W  szkole  utworzone  jest  stanowisko  głównego  księgowego,  który  w  szczególności

odpowiada za: 

1) prawidłową  gospodarkę  środkami  budżetowymi  i  pozabudżetowymi  środkami

specjalnymi; 

2) prawidłowe  naliczanie  poborów  pracowników,  podatków,  potrąceń  i  opłat

publicznych; 

3) właściwe  przechowywanie  dokumentów  księgowo-finansowych,  ksiąg  i  druków

ścisłego zarachowania, będących w posiadaniu księgowości; 

4) przestrzeganie  dyscypliny  finansowo-budżetowej  oraz  prawidłowej  gospodarki

budżetowej. 

2. Księgowy odpowiada przed dyrektorem szkoły za wypełnianie powierzonych obowiązków.

§ 30.

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi. 

2. Zasady ich zatrudniania, ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy.

Uczniowie szkoły

§ 31.

1.  Dyrektor  szkoły  może  przyznać  uczniom nagrody lub  udzielić  wyróżnień  na  wniosek

każdego z organów szkoły, a także wychowawców i nauczycieli. 

2. Przewiduje się następujące rodzaje nagród:

1) świadectwo z wyróżnieniem;

2) pochwała ustna wychowawcy klasy;

3) pochwała ustna dyrektora wobec uczniów całej szkoły;
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4) list gratulacyjny do rodziców (prawnych opiekunów);

5) nagroda rzeczowa z funduszu rady rodziców.

3. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły może być uczniom wymierzona kara.

4. Kary stopniuje się według następującej hierarchii:

1) upomnienie wychowawcy;

2) nagana wychowawcy;

3) upomnienie dyrektora szkoły;

4) nagana dyrektora szkoły;

5) przesunięcie ucznia do innego oddziału;

6) przeniesienie przez kuratora oświaty do innej szkoły, na wniosek dyrektora szkoły.

5. O karze powiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) ukaranego ucznia.

6.  Gradację kar  określonych w ust.  5 można pominąć w przypadku szczególnie  rażących

wykroczeń przeciwko dyscyplinie szkolnej, do których zalicza się:

1) spożywanie  na  terenie  szkoły  alkoholu  oraz  przebywanie  w  szkole  lub  miejscach

publicznych w stanie nietrzeźwym;

2) posiadanie, używanie lub rozprowadzanie środków odurzających lub narkotyków;

3) palenie papierosów w szkole lub miejscach publicznych;

4) kradzież  lub  dewastacja  sprzętu  szkolnego  bądź  własności  innych  członków

społeczności szkolnej;

5) lekceważące,  niekulturalne  i  agresywne  zachowanie  wobec  społeczności  szkolnej

lub pozaszkolnej;

6) inne zachowania uwłaczające godności uczniów szkoły na terenie szkoły lub poza nią.

7. Za przewinienia wymienione w ust. 6 pkt 1-6 uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły.

Ponadto,  dyrektor  szkoły  informuje  odpowiednie  instytucje  o  wykroczeniu.  Dalsze

postępowanie nadzoruje pedagog szkolny.
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8. Od wymierzonej kary, uczniowie lub ich rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się

odpowiednio  do  dyrektora  szkoły  lub  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny,

składając pisemne odwołanie w ciągu 7 dni od daty orzeczenia kary.

9. Decyzje rozstrzygającą i ostateczną w sprawie podejmuje dyrektor szkoły, po uprzednim

przeprowadzeniu  postępowania  wyjaśniającego  i  zapoznaniu  się  z  opinią  rady

pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

10. Powiadomienie wnoszącego odwołanie o podjętym rozstrzygnięciu następuje w formie

pisemnej – w terminie możliwie najkrótszym, nie przekraczającym miesiąca.

PRAWA UCZNIA

§ 32.

1. Uczeń ma prawo w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,  zgodnie z zasadami higieny pracy

umysłowej;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

ochronę  przed  wszelkimi  formami  przemocy  oraz  ochronę  i  poszanowanie  jego

godności;

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, zwłaszcza dotyczących życia szkoły, a także

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych;

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) otrzymywania pełnych informacji związanych z zasadami oceniania, klasyfikowania

i promowania,  a  także  jawnej,  sprawiedliwej,  obiektywnej  i  przeprowadzonej

na  bieżąco  oceny  swego  stanu  wiedzy  i  umiejętności  oraz  ustalonych  sposobów

kontroli postępów w nauce;

7) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

9) przystąpienia do olimpiad i konkursów przedmiotowych;

10)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru

biblioteki szkolnej podczas zajęć pozalekcyjnych, szkolnych i pozaszkolnych;
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11)  uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, w tym wyrównawczych;

12)  wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową .

TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZANIA PRAW UCZNIA

§ 33.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie w formie ustnej lub

pisemnej do dyrektora szkoły w przypadku, gdy prawa ucznia (prawa dziecka) zostaną

naruszone.

2.  Dyrektor  szkoły  prowadzi  postępowanie  wyjaśniające  w  zakresie  wskazanym  przez

poszkodowanego ucznia.

3. Dyrektor szkoły informuje poszkodowanego ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)

o  wynikach  postępowania,  o  którym  mowa  w  ust.  2,   oraz  o  konsekwencjach

wyciągniętych  w stosunku do osoby łamiącej  prawa ucznia  (prawa  dziecka)  w formie

pisemnej.

4.   Od  decyzji  podjętej  przez  dyrektora  szkoły  uczniowi  lub  jego  rodzicom  (prawnym

opiekunom) służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 34.

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,  zwłaszcza

dotyczących:
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1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

przygotowywania  się  do  zajęć  lekcyjnych,  właściwego  zachowania  w  ich  trakcie

wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły;

2) przestrzegania  zasad  kultury  współżycia  w  stosunku  do  wszystkich  członków

środowiska szkolnego;

3) kształtowania  postawy  nacechowanej  życzliwością  i  gotowością  służenia  pomocą

innym;

4) odpowiedzialności za swoje zdrowie, higienę i rozwój;

5) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

6) wystrzegania  się  zachowań  noszących  znamiona  kłamstwa  i  oszustwa,  w  tym

ściągania, podpowiadania i wagarowania;

7) przebywania podczas zajęć wyłącznie na terenie szkoły;

8) dbania o schludny i estetyczny wygląd, zmiany obuwia po przyjściu do szkoły;

9) niezwłocznego  nadrobienia  zaległości  związanych  z  chorobą  lub  inną  przyczyną,

ewentualnie w terminie uzgodnionym z nauczycielem;

10)  dostosowania się do zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych

urządzeń  elektronicznych  podczas  zajęć  lekcyjnych  oraz  innych  zajęć  szkolnych,

takich jak akademie, uroczystości, sesje egzaminacyjne itp.;

11)  pełnienia dyżurów klasowych i szkolnych;

12)  godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz.

WARUNKI POBYTU W SZKOLE ZAPEWNIAJĄCE UCZNIOM 
BEZPIECZEŃSTWO

§ 35.

1.  Szkoła  gwarantuje  uczniom  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  nauki,  wychowania  

i opieki, a w szczególności: 

1) dostosowuje bazę szkoły i jej wyposażenie do potrzeb rozwojowych uczniów – określa

warunki bezpiecznego korzystania z sal gimnastycznych, pracowni przedmiotowych,

itp.;
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2)  nauczyciele  opracowują  regulaminy  korzystania  przez  uczniów  (i  innych

użytkowników) z pomieszczeń szkolnych, zatwierdzone przez dyrektora szkoły; 

3)  nauczyciele  klas  I  –  III  organizują  proces  dydaktyczno  –  wychowawczy

z uwzględnieniem założeń kształcenia zintegrowanego, tj.: 

a)  dostosowują  czas  zajęć  edukacyjnych  i  przerw  do  aktywności  uczniów  

przy  zachowaniu  obowiązku  przebywania  dzieci  na  świeżym  powietrzu  

(przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) w czasie tzw. ,,długiej przerwy”;

b)  zapewniają uczniom opiekę w czasie  całego pobytu dziecka w szkole – zgodnie

z godzinami ustalonymi w tygodniowym planie zajęć;

4) tygodniowy rozkład zajęć uczniów klas IV – VI ustalany jest z uwzględnieniem: 

a) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia;

b) różnorodności zajęć w każdym dniu; 

c) niełączenia, w kilkugodzinne jednostki lekcyjne, zajęć edukacyjnych – z wyjątkiem

przedmiotów, których program nauczania tego wymaga;

5)  nauczyciele  zobowiązani  są  do  przestrzegania  ustalonych  godzin  rozpoczynania  

i  kończenia  zajęć  edukacyjnych  oraz  do  respektowania  prawa  uczniów do  pełnych

przerw międzylekcyjnych;

6)  podczas  przerw  międzylekcyjnych  uczniowie  pozostają  pod  nadzorem  i  opieką

nauczycieli  – przy sprzyjających warunkach atmosferycznych przebywają na boisku

szkolnym,  organizację  i  harmonogram dyżurów nauczycieli  ustala  dyrektor  szkoły  

z uwzględnieniem potrzeb szkoły;

7) podczas pełnienia dyżuru, nauczyciele zobowiązani są do: 

a)  punktualnego rozpoczynania dyżuru i  ciągłej  obecności  w miejscu podlegającym

jego nadzorowi; 

b)  aktywnego  pełnienia  dyżuru  –  reagowania  na  wszelkie  przejawy  zachowań

odbiegających od przyjętych norm, a w szczególności na zachowania zagrażające
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bezpieczeństwu  uczniów,  powodujące  niszczenie  mienia  szkolnego  lub  własności

prywatnej, itp.;

c)  zwracania uwagi  na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia  

do budynków szkolnych lub sal lekcyjnych;

8)  nadzór  nad bezpieczeństwem uczniów w czasie  zajęć pozalekcyjnych oraz  spotkań

i  imprez  klasowych  i  szkolnych  sprawują  nauczyciele  prowadzący w/w zajęcia  lub

spotkania. 

2. Podczas zajęć edukacyjnych, organizowanych przez szkołę poza jej terenem – w trakcie

wycieczek, wyjazdów, biwaków, imprez sportowych, itp. uczniowie pozostają pod stałym

nadzorem nauczyciela – organizatora wyjścia/wyjazdu uczniów. 

3.  Nauczyciel  –  organizator  wyjścia/wyjazdu  uczniów  poza  teren  szkoły  odpowiada  za

zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów – zobowiązany jest do: 

1) przygotowania ,,karty wycieczki” (zgodnie z obowiązującym drukiem) i przedłożenia

jej dyrektorowi szkoły celem uzyskania akceptacji (zgody); 

2) wpisania wyjścia/wyjazdu do szkolnego rejestru wycieczek – wycieczki zagraniczne

wymagają wpisu do rejestru prowadzonego przez nadzór pedagogiczny;

3) zgłoszenia do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli

technicznej; 

4)  uzyskania  zgody  rodziców  uczniów  (opiekunów  prawnych)  na  udział  ich  dzieci  

w wycieczce poza teren miasta – w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie

mogą  brać  udziału  uczniowie,  w  stosunku  do  których  istnieją  przeciwwskazania

lekarskie;

5) stałego sprawdzania stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca

pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

4.  Szczegółowy  zakres  obowiązków  i  odpowiedzialność  oraz  sposób  zachowania  się

uczestników  wycieczek  szkolnych  określa  regulamin  opracowywany  przez  radę

pedagogiczną i zatwierdzany przez dyrektora szkoły. 
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5. Szkoła podejmuje działania zapewniające zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na drogach

publicznych, a w szczególności: 

1)  prowadzi  systematyczną  pracę  nad  zaznajamianiem  uczniów  z  przepisami  ruchu

drogowego  oraz  ukazywaniem  związków  przyczynowo  –  skutkowych  między

niewłaściwym zachowaniem się w ruchu drogowym, a powstawaniem niebezpiecznych

sytuacji, itp.;

2)  organizuje  różne  formy  sprzyjające  poznaniu  przepisów  ruchu  drogowego

i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach (wycieczki, treningi, konkursy,

budowanie  makiet,  spotkania  z  policjantami,  przygotowanie  i  egzamin  na  kartę

rowerową, itp.). 

§ 36.

1.  Nauczyciele  i  inni  pracownicy  szkoły  są  zobowiązani  do  udziału  w  szkoleniach

organizowanych przez dyrektora szkoły oraz do znajomości  i  przestrzegania przepisów

z  zakresu  bezpieczeństwa  i  higieny pracy oraz  postępowania  w sytuacjach  zagrożenia

pożarem lub zaistnienia wypadku. 

2.  Uregulowania  wewnątrzszkolne  –  instrukcje,  wytyczne,  regulaminy,  procedury,  itp.

dokumenty dotyczące spraw, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie zarządzeniem

dyrektora szkoły.

3.  Co najmniej  raz  w roku,  dyrektor  szkoły zarządza  ćwiczenia  –  alarmowe opuszczenie

budynków i terenu szkoły przez uczniów i pracowników szkoły. 

§ 37.

1. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o

wypadku zobowiązany jest do: 

1) udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi;

2)  niezwłocznego  zawiadomienia  o  wypadku  lekarza  lub  pielęgniarkę  szkolną  oraz

dyrektora szkoły i społecznego inspektora pracy. 

28



2. Jeżeli nauczyciel zaangażowany w sprawę wypadku ma pod swoją opieką innych uczniów

–  prosi  o  przejęcie  opieki  nad  jego  klasą/grupą  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  

w najbliżej położonej sali dydaktycznej. 

3.  Jeżeli  wypadek  wydarzyłby  się  w  godzinach  popołudniowych  lub  wieczornych  

(pod nieobecność dyrektora szkoły i pielęgniarki szkolnej) – nauczyciel sam podejmuje

decyzje, kierując się następującymi zasadami: 

1)  udziela  pierwszej  pomocy  poszkodowanemu  uczniowi  –  w  poważniejszych

przypadkach wzywa Pogotowie Ratunkowe;

2) przekazuje opiekę nad pozostałymi dziećmi innemu nauczycielowi bądź pracownikowi

szkoły;

3) w możliwie najkrótszym czasie powiadamia telefonicznie dyrektora szkoły; 

4) powiadamia rodziców ucznia;

5) zabezpiecza miejsce wypadku celem umożliwienia ustalenia okoliczności i przyczyn

wypadku. 

4. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy zachodzi

konieczność  ratowania  osób  lub  mienia,  albo  zapobieżenia  grożącemu  nadal

niebezpieczeństwu. 

5.  Przeprowadzanie  postępowania  powypadkowego  oraz  sporządzanie  dokumentacji

powypadkowej regulują odrębne przepisy. 

§ 38.

1. Szkoła umożliwia działanie społecznej inspekcji pracy, będącej służbą społeczną pełnioną

przez  pracowników  szkoły,  której  celem  jest  zapewnienie  bezpiecznych  

i  higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych,  określonych  

w przepisach prawa pracy. 

2. Społeczną inspekcję pracy tworzą: 

1) społeczny inspektor pracy – przewodniczący;
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2) technik służb bhp. 

3. Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników szkoły. 

4.  Za  organizację  i  realizację  zadań  odpowiada  społeczny  inspektor  pracy  zgodnie  

z odrębnymi przepisami.

§ 40.

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu lub kserokopii arkusza

ocen wydanych przez szkołę, do której uczeń uczęszczał;

2) ucznia, który za zgodą dyrektora spełniał obowiązek szkolny poza szkołą przyjmuje się

do  klasy  programowo  wyższej  na  podstawie  pozytywnych  wyników  egzaminów

klasyfikacyjnych,  przeprowadzonych  na  zasadach  przyjętych  w  szkole,

z  zastrzeżeniem,  iż  egzaminy klasyfikacyjne  przeprowadza  się  ze  wszystkich  zajęć

edukacyjnych  ujętych  w  planie  nauczania  klasy  niższej  od  tej,  do  której  uczeń

przechodzi, z wyjątkiem techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego; 

3)  świadectwa  lub  zaświadczenia  wydanego  przez  szkołę  za  granicą  i  ostatniego

świadectwa  szkolnego  wydanego  w  Polsce po  ustaleniu  odpowiedniej  klasy

na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

2.  Warunki i tryb przyjmowania do sześcioletniej publicznej szkoły podstawowej dzieci nie

będących obywatelami polskimi określają odrębne przepisy.

3.  Różnice  programowe z  przedmiotów objętych  ramowym planem nauczania  w klasie,  

do której uczeń zostaje przyjęty,  są uzupełniane wg zasad ustalonych przez nauczycieli

poszczególnych przedmiotów.

3. Jeżeli w klasie, do której uczeń zostaje przyjęty, obowiązuje nauka innego języka obcego,

niż  ten,  którego  uczeń  się  uczył,  a  tygodniowy  rozkład  zajęć  uniemożliwia  mu

uczęszczanie na zajęcia do innego oddziału, uczeń może:
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1) uczyć się języka obowiązującego w szkole, wyrównując we własnym zakresie braki

programowe do końca roku szkolnego, albo kontynuować we własnym zakresie naukę

języka  obcego,  którego  uczył  się  w poprzedniej  szkole,  albo  uczęszczać  do  klasy  

z danym językiem w innej szkole;

2) dla ucznia,  który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego w ramach

obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  organizuje  się  egzamin  przeprowadzony przez

nauczyciela języka obcego z tej  lub innej szkoły,  wyznaczonego przez dyrektora tej

lub innej szkoły. 

4.  Niespełnianie  obowiązku  szkolnego  podlega  egzekucji  w  trybie  przepisów  prawa

administracyjnego.

5. Szkoła prowadzi dokumentację obowiązku szkolnego zgodnie z właściwymi przepisami.

Postanowienia końcowe

§ 41.

1. Szkoła  jest samodzielnie bilansującą się  jednostką budżetową, działającą zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 42.

 1. Szkoła  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła chroni dane osobowe uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła Podstawowa nr 204 używa pieczęci okrągłych z godłem i stempli według wzoru 

i zasad określonych odrębnymi przepisami. 

§ 43.

1. Do uroczystości, stanowiących chlubne tradycje szkoły, zalicza się: 

1) Rozpoczęcie i Zakończenie Roku Szkolnego;

2) Święto Patrona Stefana Kardynała Wyszyńskiego;

3) Ślubowanie klas pierwszych;
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4) Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę

5) Dzień Edukacji Narodowej;

6) Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 maja

7) Pożegnanie Absolwentów.

8) Jubileusze szkoły

2. Podczas uroczystości wymienionych w ust. 1 uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju

galowego.

3. Galowy strój stanowi:

1) dla uczennic – biała bluzka oraz ciemna (czarna lub granatowa) spódnica, bądź spodnie

(z wyłączeniem dżinsów);

2) dla  uczniów   –  biała  koszula  oraz  ciemne  (czarne  lub  granatowe)  spodnie  (z

wyłączeniem dżinsów).

4.  Szkoła  posiada  sztandar,  który  w  asyście  Pocztu  Sztandarowego  jest  obecny  

na uroczystościach wymienionych w ust. 1.

§ 44.

1. Nowelizacji statutu dokonuje rada pedagogiczna w formie uchwały po zaopiniowaniu zmian

przez radę rodziców.

§ 45.

1. Dyrektor szkoły po podjęciu uchwały Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do ogłoszenia 
tekstu jednolitego statutu.

2. Tekst jednolity statutu udostępniony jest społeczności szkolnej oraz rodzicom (prawnym 
opiekunom) do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
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Ogłoszono do publicznej wiadomości dnia 29 września 2015 po podjęciu 
Uchwały nr 8/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015
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