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Podstawa prawna:
Statut został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.);
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.);
3. Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. z 1997r. Nr 78. Poz. 483),
4. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z dnia 29 czerwca 1972
5. 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 zmianami),
6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki
prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908) ,
7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 843);
8. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz.357)
9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532);
10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Z 2001 r. Nr 61,poz.624 z późn. zm.)
11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz.U. Z 2012 r. poz. 977); 7. Innych aktów prawnych wydanych na podstawie Ustawy o Systemie
Oświaty.
12. Innych aktów prawnych wydanych na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty.
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ROZDZIAŁ I
NAZWA I INNE INFORMACJE O SZKOLE
§1
1. Pełna nazwa Szkoły zwanej dalej „szkołą” brzmi: Szkoła Podstawowa imienia Księdza Kanonika
Bolesława Śledzia w Kosobudach.
2. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy, w brzmieniu: Szkoła Podstawowa im.
Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach .
Na rachunkach, fakturach i pismach: Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia,
Kosobudy, ul. Szkolna 20, 89-632 Brusy.
Dopuszcza się również skrót nazwy w brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia,
Kosobudy, ul. Szkolna 20, 89-632 Brusy.
3. Siedziba szkoły mieści się w Kosobudach przy ulicy Szkolnej 20, 89-632 Brusy.
§2
1. Dodatkowym językiem nauczanym w szkole jest język kaszubski.
2. Szkoła jest sześcioklasową szkołą publiczną z oddziałem przedszkolnym oraz punktem
przedszkolnym.
3. Do szkoły uczęszczają uczniowie, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu i przedszkolnemu
zamieszkują uchwalony przez Radę Miejską w Brusach 22.02.1999 r. dla szkoły obwód: Kosobudy
wieś, Kosobudy wybudowanie, Kinice, Huta, Rudziny, Chłopowy, Broda
4. Rekrutacja do szkoły odbywa się na podstawie wykazu dzieci rocznika rozpoczynającego
obowiązek szkolny.
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW:
1) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci sześcioletnie i siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły, zgodnie z
Ustawą o Systemie Oświaty po uprzednim złożeniu przez rodziców (prawnych opiekunów)
karty zgłoszenia dziecka;
 na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, w
przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwolą,
 w przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu szkoły niż miejsc, którymi dysponuje
szkoła w pierwszej kolejności listę przyjętych ustala się na podstawie następujących kryteriów, które
mają jednakową wartość i będą brane pod uwagę łącznie:
 wielodzietność rodziny kandydata,
 niepełnosprawność kandydata,
 niepełnosprawność jednego z rodziców, obojga rodziców lub rodzeństwa kandydata,
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 objęcie kandydata pieczą zastępczą;
2) Jeżeli po zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów liczba kandydatów będzie nadał większa od
liczby wolnych miejsc stosuje się dodatkowe kryteria, których wartość jest określona w punktach:
1. miejsce zatrudnienia jednego z rodziców (prawnych opiekunów) zgodne z miejscem siedziby
gimnazjum – 5 pkt.,
2. fakt aktualnego uczęszczania rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej w Kosobudach – 5
pkt.,
3) W celu przeprowadzenia rekrutacji dla uczniów
a) z obwodu szkoły wymaganym dokumentem jest karta zgłoszenia dziecka,
b) dla uczniów spoza obwodu szkoły wymaganymi dokumentami poza wnioskiem są:
 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
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kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kandydata lub członka
rodziny poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem,
 kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt
zgonu poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 kserokopia dokumentu potwierdzającego objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z
dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
 zaświadczenie z zakładu pracy o miejscu zatrudnienia jednego z rodziców (prawnych
opiekunów) zgodnym z siedzibą szkoły,
 oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do szkoły w Kosobudach rodzeństwa kandydata,
4) Termin postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia
rekrutacji : od 1 do 30 marca danego roku”.
5)Dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka może przyjąć
ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwolą. 1
6) Zasady rekrutacji dzieci do oddziału i punktu przedszkolnego umieszczane są co roku na stronach
internetowych gminy i szkoły oraz na gazetce dla rodziców w budynku szkoły. 2


1

§3
1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Brusy.
2. Organem obsługującym szkołę w zakresie ekonomiczno - administracyjnym jest Gminny Zarząd
Oświaty w Brusach.
3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.
4. Statut szkoły opracowuje rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii pozostałych organów szkoły.
5. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna
1) Zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków rady,
2) Tekst ujednolicony statutu ogłasza dyrektor po każdej nowelizacji. 2
§4
1) Szkoła posługuje się pieczęcią podłużną o treści:
„ Szkoła Podstawowa
im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia
Kosobudy, ul. Szkolna20, 89-632 Brusy
tel. (052) 3983120
NIP 555-18-98-169 REGON 001159837 „
oraz pieczęcią urzędową okrągłą z napisem w otoku:
„Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach.” 3
1

Uchwała RP Nr 4/2013/14 z dnia 28 lutego 2014r.
Uchwała RP Nr 1A/2014/15 z dnia 31 sierpnia 2015r.
3
Uchwała RP Nr 3/2014/15 z dnia 23 kwietnia 2015r.
2
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ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
ORAZ SPOSÓB ICH WYKONYWANIA
§5
1. Szkoła realizuje cele i zadania , określone w Ustawie z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty oraz w
przepisach wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz w programie wychowawczym i profilaktyki
szkoły koncentrując się na sprawowaniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych, a w
szczególności:
MISJA SZKOŁY:
1) Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu swojej pracy edukacyjnej, która
polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształtowania
umiejętności, wychowania i opieki. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne
wymiary pracy każdego nauczyciela.
2) Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poradzenia sobie w dalszej
edukacji poprzez wartościowy, atrakcyjny i nowatorski proces nauczania.
WIZJA SZKOŁY:
NASZ UCZEŃ: nabędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej edukacji,
zawarte w podstawie programowej, będzie miał poczucie własnej wartości, znał swoje możliwości i
umiał je rozwijać, będzie potrafił współpracować z innymi ludźmi, przestrzegał norm społecznego
współżycia, szanował innych ich prawa i poglądy, kochał i szanował swoją rodzinę, Małą Ojczyznę
i swój Kraj. Będzie umiał rozróżnić dobro od zła, dbał o zdrowie i środowisko naturalne, radził sobie
z rozwiązywaniem różnych problemów, umiał korzystać ze środków masowego przekazu i
technologii komputerowej, odważnie prezentował własny punkt widzenia i godnie reprezentował
szkołę.
3) Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie sprawności umysłowych i fizycznych oraz osobistych
zainteresowań poprzez:
a) organizowanie wycieczek, imprez, spotkań z interesującymi osobami, konkursów,
b) organizację zajęć pozalekcyjnych,
c) współpracę ze świetlicą wiejską
4) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez :
a) realizowanie programu wychowawczego,
b) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i rozwoju psychofizycznego uczniów,
c) systematyczne diagnozowanie i obserwowanie uczniów,
d) realizowanie programu profilaktycznego szkoły,
e) umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, regionalnej
i religijnej,
f) otoczenie szczególną opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi oraz
uszkodzeniami narządów słuchu, ruchu i wzroku,
g) udzielanie w miarę możliwości stałej bądź doraźnej pomocy materialnej z różnych
źródeł uczniom, którzy z powodu warunków rodzinnych lub losowych takiej pomocy
potrzebują.
h) sprawowanie opieki przez nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z
zasadami bezpieczeństwa określonymi w statucie. Przed lekcjami i po lekcjach za
opiekę nad dzieckiem odpowiedzialność ponoszą rodzice,
i) dostosowanie planu lekcji do higieny pracy umysłowej, warunków lokalowych i
możliwości dojazdów uczniów,
j) zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki obejmując budynek
i teren szkolny nadzorem kamer CCTV, 1
5) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez :
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a) organizowanie zajęć świetlicowych – opieki nad uczniami dowożonymi
b) prowadzenie zajęć kompensacyjnych, logopedycznych, korekcyjno-wyrównawczych, z gimnastyki
korekcyjnej i innych w zależności od potrzeb i możliwości szkoły,
c) poradnictwo pedagogiczno - psychologiczne, prowadzone na podstawie diagnozy dokonanej przez
Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych,
d) współdziałaniu z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki.
e) stałą opiekę nauczycieli przed i podczas przerw między zajęciami szkolnymi realizowaną zgodnie z
Szkolnym Regulaminem Dyżurów
f) podczas zajęć pozalekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele, prowadzący te zajęcia
g) opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym - w trakcie wycieczek,
organizowanych przez szkołę - sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz - za zgodą dyrektora - inne
osoby dorosłe, w szczególności rodzice
h) obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne przepisy.
2. Szkoła daje możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną
społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, a w szczególności:
1) Umożliwia zdobycie przez uczniów umiejętności w zakresie czytania, myślenia matematycznego,
myślenia naukowego, komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych zarówno w mowie,
jak i w piśmie, w zakresie sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi, wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, rozpoznawania
własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się, a także umiejętności w zakresie pracy zespołowej,
2) Umożliwia zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
3) Umożliwia kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym świecie,
4) Przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
5) Przygotowuje uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,
6) Prowadzi edukację zdrowotną, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie
własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
7) Kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu,
takie jak: uczciwość, wiarygodność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi,
ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w
kulturze, podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej,
8) Kształtuje u uczniów postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego
narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji,
9) Podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji,
10) Podejmuje działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia,
stosownie do jego potrzeb i możliwości,
11) Naucza uczniów z niepełnosprawnościami, w tym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

1

Uchwała RP Nr 1A/2014/15 z dnia 31 sierpnia 2015r.
§6
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1. Edukacja przedszkolna trwa jeden rok.
1.a) PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA KANONIKA
BOLESŁAWA ŚLEDZIA W KOSOBUDACH
1) Punkt Przedszkolny (w skrócie „Punkt”) jest alternatywną formą edukacji
przedszkolnej dla dzieci z terenów wiejskich w wieku 3-5 lat.
2) Organem prowadzącym Punkt jest gmina Brusy.
3) Nadzór pedagogiczny nad Punktem Przedszkolnym sprawuje Pomorski
Kurator Oświaty. Bezpośredni nadzór pedagogiczny oraz nadzór nad
przebiegiem awansu zawodowego nauczyciela, prowadzącego zajęcia w punkcie
sprawuje dyrektor szkoły, w której jest on zatrudniony.
4) Działalność punktu jest finansowana z budżetu gminy Brusy.
5) Punkt może być wspierany finansowo lub rzeczowo przez rodziców i innych
sponsorów z wykorzystaniem konta Rady Rodziców szkoły, przy której punkt
został utworzony.
6) Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest bezpłatne.
7) W Punkcie mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe ze środków finansowych
spoza budżetu.
8) Punkt realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego.
9) Głównym celem Punktu Przedszkolnego jest wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci z terenów wiejskich i miejskich
10) Punkt zapewnia dzieciom sprawnym i niepełnosprawnym możliwości
wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, w warunkach poszanowania ich
godności, wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
11) Punkt wspomaga indywidualny rozwój dzieci i przygotowuje je do edukacji
w oddziale przedszkolnym oraz wspiera rodzinę w ich wychowaniu.
12) Punkt realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami, prawnymi
opiekunami dziecka i innymi członkami rodziny.
13) Działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z
przepisami prawa i zasadami pedagogiki.
14) Realizacja celów Punktu Przedszkolnego może być wspierana przez osoby
prawne i fizyczne na warunkach uzgodnionych z Organem Prowadzącym.
1. b) ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący program
wychowania przedszkolnego.
1) Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek
ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 6 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w
którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego
2) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem
przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
3) Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla nauczyciela – wychowawcy oddziału
przedszkolnego regulują oddzielne przepisy.
4) Czas trwania zajęcia w oddziale przedszkolnym wynosi jedną godzinę zegarową ( 60 minut), w
ciągu dnia – 5 godzin.
5) Szczegółowe zasady działania oddziału przedszkolnego –regulują odrębne
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przepisy. Oddział przedszkolny jest integralną częścią szkoły. Umożliwia dziecku osiągnięcie
„gotowości szkolnej”.
6) Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie
z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem
społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.
7) W oddziale przedszkolnym realizuje się następujące zadania: - poczucia zrozumienia siebie i świata nabywania umiejętności poprzez działanie - odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej budowanie systemu wartości.
8) Oddział przedszkolny funkcjonuje wg następujących zasad:
a) liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25,
b) szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku zawiera arkusz
organizacyjny oddziału opracowany przez dyrektora, który zawiera: - czas pracy oddziału,
c) szczegółowy rozkład dnia ustala nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem,
d) praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o „Podstawę programową
wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
e) dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane z oddziału przedszkolnego lub autobusu szkolnego
przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniając pełne
bezpieczeństwo,
f) Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne i opiekuńcze w oddziale przedszkolnym prowadzi nauczyciel
oddziału, do zadań którego w szczególności należy:
- współdziałanie z rodzicami(prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z
uwzględnieniem prawa rodziców(prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w
szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w oddziale i uzyskiwania
informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
- planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,
- współpraca ze specjalistami, świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i
inną,
- Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
8) Nadzór pedagogiczny nad oddziałem przedszkolnym sprawuje Dyrektor Szkoły. 1
2. Edukacja szkolna przebiega w ciągu sześciu lat w dwu etapach dostosowanych do okresów
rozwojowych dziecka:
1) etap I -klasy I-III,
2) etap II -klasy IV-VI
§7
1. Każdy oddział uczniów powierza się opiece wychowawczej jednego z nauczycieli, uczących w tym
oddziale zwanemu dalej „wychowawcą”
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca winien prowadzić
swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor .
3. Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz tworzenia
w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.
1
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5. Kształcenie w I etapie ma charakter całkowicie zintegrowany. Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel
(nauczyciele) według ustalonego przez siebie programu i planu, dostosowując czas zajęć i przerw do
aktywności uczniów.
6. (uchylony)
7. Szkoła dostosowuje sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności
i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwia im poznawanie świata
w jego jedności i złożoności; wspomaga ich samodzielność uczenia się; inspiruje ich do wyrażania
własnych myśli i przeżyć; rozbudza ich ciekawość poznawczą oraz motywację niezbędną do dalszej
edukacji poprzez:
1) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
2) stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu
w społeczności szkolnej,
3) rozwijanie zainteresowań na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
§8
1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
1) Wewnątrzszkolny system oceniania który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu
2) Szkolny zestaw programów nauczania, który - uwzględniając wymiar wychowawczy
- obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego
3) Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i
działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.
4) Program profilaktyczny.
Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki uchwala rada rodziców i rada
pedagogiczna, stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego statutu
2. Punkt 1), 2), 3),(uchylony) 1
4)W trakcie uroczystości szkolnych obowiązuje noszenie stroju galowego:
- dziewczęta: biała bluzka i granatowa, chabrowa lub czarna spódnica
- chłopcy: biała koszula i granatowe, chabrowe lub czarne spodnie.
ROZDZIAŁ III
załącznik nr 1 do niniejszego statutu 1
Rozdział IV
załącznik nr 2 do niniejszego statutu

1

1
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Rozdział V
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 24
1. Organami szkoły są:
a) Dyrektor Szkoły
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców
d) Samorząd Uczniowski
Organy szkoły wymienione w ust.1 pkt a) –d) uchwalają i działają w oparciu o regulaminy.
Regulaminy działalności Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego nie
mogą być sprzeczne ze statutem szkoły
2. Zasady współdziałania powyższych organów umożliwiają swobodę działania i podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i Statutem szkoły.
3. Poszczególne organy szkoły zobowiązane są do wymiany informacji o podjętych
i planowanych działaniach lub decyzjach.
4. Ewentualne spory między organami szkoły rozwiązuje się na wspólnych spotkaniach
zainteresowanych stron zorganizowanych przez dyrektora szkoły, przewodniczącego Rady
Rodziców i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Dyrektor
§ 25
1. Dyrektor kieruje szkołą. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje go organ prowadzący szkołę.
Postępowanie w sprawach, o których mowa, określają odrębne przepisy.
2. W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności dyrektora, szkołą kieruje wicedyrektor ,pełniący tę funkcję
społecznie.
3. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy szkoły.
4. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
5. Uprawnienia i zadania dyrektora szkoły określa Art. 39 „Ustawy o systemie o oświaty”, a szczególnie
do obowiązków należy:
1) opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły,
2) opracowanie zakresów pracowników administracji i obsługi,
3) dobór kadry pedagogicznej oraz zatrudnianie jej,
4) dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie,
5) opracowanie regulaminu premiowania nauczycieli,
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6) kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególności:
a) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w
obwodzie szkoły,
b) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich
rozwoju, współdziałania z Samorządem Uczniowskim,
c) zapewnienie bezpieczeństwa higieny pracy i nauki,
d) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry,
e) organizowanie współdziałania z Radą Rodziców i zapewnienie jej realnego wpływu na
działalność szkoły,
f) dbałość o powierzone mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających z
przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
g) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, zgodnie z jej kompetencjami stanowiącymi,
h) wykonywanie obowiązków powierzonych przez organ prowadzący szkołę,
i) podejmowanie działań, które z racji obowiązujących przepisów mogą być załatwiane
wyłącznie przez dyrektora szkoły, między innymi sprawy obrony cywilnej, szkolenie
pracowników w zakresie BHP i p. poż.
6. Uprawnienia i odpowiedzialność dyrektora:
1) dyrektor szkoły ma prawo do:
a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
b) zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,
c) premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z „regulaminem premiowania i
nagradzania”, typowania do nagród oraz odznaczeń i innych wyróżnień, a także
udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy,
d) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania bieżącego,
e) reprezentowania szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji.
7. Dyrektor Szkoły odpowiada za:
1) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad
dziećmi,
2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu,
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć organizowanych
przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,
4) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły,
5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za
bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
8-10. (uchylony)2

2
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Rada Pedagogiczna
§ 26
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa "Regulamin Rady Pedagogicznej" uchwalony
przez radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:
1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań rady
pedagogicznej
2) wewnętrzną organizację rady pedagogicznej
3) kompetencje przewodniczącego rady pedagogicznej
4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób, nie będących członkami
tego organu szkoły
5) zasady podejmowania prawomocnych uchwał i sposobu ich formułowania w charakterze aktu
prawnego
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji Uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego Nauczycieli szkoły,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy Uczniów szkoły.
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia
pracy szkoły lub placówki.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie Nauczycielem odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) 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 również projekt statutu szkoły albo jego zmian.
7. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
8. Rada Pedagogiczna ponadto może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska
kierownicze w szkole. Tryb postępowania w tym przypadku ustala Ustawa o Systemie Oświaty z 7
września 1991r. z późniejszymi zmianami.
9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków.

13

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA W KOSOBUDACH

10. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na jej
posiedzeniach, jeżeli takie ujawnienie mogłoby naruszać dobro osobiste ucznia, rodziców, nauczyciela
lub innego pracownika szkoły.
11. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej zebrania są protokołowane.
12. Rada pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach.
Rada Rodziców
§ 27
1. W Szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
Zebranie rodziców każdej klasy wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców składającą się z
trzech członków: przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. Jeden przedstawiciel klasowej Rady
wybierany w wyborach tajnych przez zebranie rodziców uczniów każdej klasy wchodzi w skład Rady
Rodziców Szkoły .Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu wrześniowym w każdym roku
szkolnym. Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie:
Prezydium Rady Rodziców jako organ wewnątrzszkolny kierujący pracami Rady Rodziców:
przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
Przedstawiciele klas, którzy otrzymali drugą w kolejności ilość głosów wybierają spośród siebie
Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców składający się z : przewodniczącego,
zastępcy i członka.
Kadencja prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok.
Wybory przewodniczącego, skarbnika i sekretarza są tajne.
Prezydium Rady Rodziców podejmuje decyzje i uchwały większością głosów.
2. Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki oraz stale współpracuje z radą rodziców osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. Dokumentacja Rady Rodziców powinna być
przechowywana w szkole w udostępnionym przez Dyrektora miejscu, a dokumenty bieżące może
przechowywać Przewodniczący Rady Rodziców w miejscu dla siebie dogodnym z możliwością ich
udostępniania.
3. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:
1) dyrektor
2) Prezydium Rady Rodziców, na czele z przewodniczącym
4. Zebranie Prezydium Rady Rodziców zwołuje:
1) przewodniczący (lub w razie nieobecności przewodniczącego zastępuje sekretarz
lub skarbnik)
2) dyrektor
5. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści działania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,realizowanego przez nauczycieli;
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowychuczniów oraz potrzeb
danego środowiska, obejmującego wszystkietreści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane douczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnościkształcenia lub wychowania
szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektoraszkoły.
6. Rada rodziców wspiera szkołę w:
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1) bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
2) doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
3) wykonywaniu przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) organizowaniu działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie,
szkole i środowisku.
Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu
prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach szkoły
7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia
z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem sprawującym nadzór.
8. Rada rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla
szkoły na różne typy jej działalności. Środki te gromadzone są również z dobrowolnych składek
rodziców. Pozyskane przez Radę Rodziców dotacje i darowizny winny być wykorzystane zgodnie z
intencją ofiarodawcy.
9. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, sposoby wydatkowania środków
wyżej wymienionych i kontrole finansowe,zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy oraz ramowe
plany pracy określa "Regulamin działalności Rady Rodziców"
10. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
Samorząd Uczniowski
§ 28
1. Wszyscy uczniowie szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.
2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
3. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
2) zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
3) skarbnik Samorządu Uczniowskiego
4) sekcje Samorządu Uczniowskiego
4. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów
szkoły.
5. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa "Regulamin Samorządu
Uczniowskiego" uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
6. Warunki organizacyjne uchwalania "Regulaminu Samorządu Uczniowskiego" oraz wprowadzania w
nim zmian zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem, opiekun samorządu.
7. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem.
8. Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje:
- w sprawie uchwalenia pierwszego "Regulaminu Samorządu Uczniowskiego" – dyrektor
- w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji regulaminu –przewodniczący lub zastępca
przewodniczącego S.U.
9. Zwołanie zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz
pierwszym i ewentualnym drugim terminie zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole. W
razie gdy zgromadzenie zwołuje organ samorządu uczniowskiego, odrębnie zawiadamia o tym opiekuna
samorządu uczniowskiego.
1) Drugi termin zgromadzenia ogółu uczniów może zostać wyznaczony w tym samym dniu na
wypadek braku quorum w pierwszym terminie.
2) Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe
warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna samorządu.
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10. Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski oraz opinie we
wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:
a)
prawo do zapoznawania się z podstawami programowymi, programem nauczania,
wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami systemu oceniania
a)
prawo do jawnego i umotywowanego oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych,
szczegółowo określonego w wewnątrzszkolnym systemie oceniania
b)
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań
c)
prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
d)
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
dyrektorem
e)
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
11. (uchylony) 1
§29.
Zespół kierowniczy tworzą: dyrektor, wicedyrektor, opiekun samorządu szkolnego,
oraz przedstawiciel związków zawodowych działających na terenie szkoły, reprezentujący większość
pracowników.
1. Zadaniem zespołu kierowniczego jest planowaniepracy szkoły, opiniowanie i rozwiązywanie
bieżących zadań i problemów oraz analiza pracy szkoły.
2. Przewodniczącym zespołu kierowniczego jest dyrektor szkoły.
3. Dyrektor zależnie od potrzeb i planu pracy zwołuje posiedzenie zespołu. Posiedzenia mogą być
zwołane również na wniosek jednego z członków zespołu – jeżeli dyrektor uzna to za konieczne.
4. Dyrektor według własnego uznania lub na wniosek członków zespołu może zaprosić
na posiedzenie osoby, które z racji kompetencji lub pełnionej funkcji mogą pomóc
w rozwiązywaniu omawianych problemów.
Rozdział VI
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA
SPORÓW MIĘDZY NIMI
§ 30
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez:
1) Zaznajamianie rodziców z:
a) zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi
 szkoły – dyrektor na zebraniach ogólnych,
 klasy – wychowawcy klas.
b) przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów.
c) informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze i postępów w nauce szkoła
organizuje spotkania z rodzicami co najmniej 3 razy w roku.
Rodzice mają prawo do:

1

Uchwała RP Nr 1A/2014/15 z dnia 31 sierpnia 2015r.

16

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA W KOSOBUDACH

1) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i
przyczyn trudności w nauce.
2) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.
3) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi
prowadzącemu - opinii na temat pracy szkoły.
3. Umożliwia się również udział rodziców w realizowanych wspólnie ze szkołą przedsięwzięciach,
imprezach kulturalno - oświatowych, rekreacyjno - sportowych (festyny, wycieczki, rocznice,
zabawy itp.).
4. Rodzice są współtwórcami programu wychowawczego i programu profilaktycznego oraz są
zapoznawani z planem rozwoju szkoły, planem pracy, wewnątrzszkolnym systemem oceniania i
regulaminami szkoły.
5.Szczegółowe prawa i kompetencje zawarte są w Regulaminie Rady Rodziców .
6. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały,
o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem,
powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzyga
sprawy sporne między członkami rady. Przyjmuje wnioski, zgodnie z regulaminem przyjmowania skarg i
wniosków i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w
sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba oprzestrzeganie postanowień
zawartych w statucie szkoły, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego w związku z tym wydaje
zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy
szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowankom. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z
prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w
regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W
wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor szkoły przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia
organowi prowadzącemu.
7. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań
uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
a)odpowiedzialności dyscyplinarnej,
b)odpowiedzialności porządkowej,
c)sporów wynikających ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.
Rozdział VII
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 31
1. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich każdego roku określają rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
1)W szkole przeprowadza się klasyfikację śródroczną, która obejmuje okres od 1 września do 31
stycznia następnego roku oraz klasyfikację roczną obejmującą okres od 1 września do końca roku
szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji szkoły opracowany każdego roku przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.
Arkusz ten zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny
do dnia 30 maja danego roku.
3. Podstawową jednostka organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów , którzy w jednorocznym
kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych

17

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA W KOSOBUDACH

planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z
zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
1) Szkoła organizuje oddział przedszkolny, w którym realizowane jest obowiązkowe nauczanie
przedszkolne . Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek, o
którym mowa , rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 5 lat.
2) Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający rozkład
stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3) Liczbę uczniów w oddziale wraz z decyzją dotyczącą funkcjonowania samodzielnego oddziału
na dany rok szkolny, ustala i podejmuje organ prowadzący.
4) a). Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej
niż 25 uczniów.
b)
W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas
IIII, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba
uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 4a.
c)
Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor
szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4b, zwiększając liczbę uczniów
w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 4a.
d)
Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
e)
Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 4c i 4d,
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
f)
Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
g)
W roku szkolnym 2015/2016 zapisy, o których mowa w ust. 4A – 4f dotyczy klas II
natomiast od roku szkolnego 2016/2017 obowiązywać będą również w oddziale klas III.
Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w
jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym
planem nauczania.
5) Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących
więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej,
międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na
grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego.
6) Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki w oddziałach
liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub
międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może
przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
7) Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów.
Dopuszcza się tworzenie grup oddziałowych, międzyoddziałowej lub międzyklasowej z tym,
że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej wchodzą
uczniowie niepełnosprawni 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.
8) Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być
prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
§ 32
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1. Uczniowie za zgodą rodziców uczestniczą w zajęciach z języka kaszubskiego.
2. Organizację stałych obowiązków, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
3. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od momentu jego przyjścia do momentu wyjścia ze
szkoły.
1)Nauczyciel dyżurujący rozpoczyna opiekę o godz. 750, a kończy 10 min po zakończeniu zajęć
2) Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły.
3) Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to 1 nauczyciel dla grupy uczniów
ujęty w planie organizacji szkoły.
4) Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych.
5) Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod
warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie inny pracownik
szkoły.
6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie
grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką
grupą.
7) Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel
danych zajęć edukacyjnych – na pisemny lub osobisty wniosek rodziców, w którym podano
przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
8) Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu
odpowiedniej opieki.
9) Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole ( u innego
nauczyciela ) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z
nauczycielem lub bibliotekarką.
10) Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim
powiadomieniu rodziców.
4. Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego, języka angielskiego i religii.
5. Podstawową formą pracy w klasach I - III są zajęcia zintegrowane plus zajęcia z języka
kaszubskiego, języka obcego i religii.
1) Czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny
czas ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
6. Podstawową formą pracy szkoły w klasach IV - VI są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
1) Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
2) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas godziny lekcyjnej
(nie dłuższy niż l godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na
podstawie ramowego planu nauczania.
7 Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym
ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.:
1) wyrównawczych, specjalistycznych, dodatkowych zajęć nauczania języków obcych,
2) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów
6) zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury poza
systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
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Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 7 pkt.1-6, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu
prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
8. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 7 zajęcia edukacyjne.
9. Zajęcia wymienione w ust. 7 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.1
8. Godzina pracy pracowników biblioteki i świetlicy trwa 60 minut.
. Biblioteka szkolna
§ 33
1.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań
dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Główne zadania biblioteki szkolnej to:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
3. Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie,
2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,
3) rodzice,
4) inne osoby umieszczone w ewidencji bibliotecznej.
5) godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć i po ich zakończeniu
4. Ewidencję użytkowników biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
5. Finansowanie wydatków biblioteki odbywa się w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
1) podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet szkoły
2) biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców
oraz zdobywać dodatkowe środki finansowe z działalności nie kolidującej z
realizacją jej podstawowych zadań
3). Szczegółową organizację biblioteki szkolnej oraz zadania bibliotekarza
reguluje regulamin pracy biblioteki.
1
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Pracownia komputerowa
§ 34
1. Szkoła wyposażona jest w pracownię komputerową z dostępem do Internetu.
2. Pracownia służy wszystkim nauczycielom i uczniom na wszystkich zajęciach lekcyjnych i
pozalekcyjnych w zależności od potrzeb i planu pracy. Może być również wykorzystywana do
prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w godzinach popołudniowych.
3. Zasady korzystania z pracowni określa regulamin pracowni komputerowej. Planowanie i
potwierdzanie korzystania z pracowni potwierdza się w zeszycie znajdującym się w pokoju
nauczycielskim.
4.Centrum komputerowe z czterema stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu
przeznaczone jest do dyspozycji nauczycieli i uczniów w pomieszczeniu biblioteki szkolnej.
1) Służy przygotowywaniu się do zajęć lekcyjnych przy użyciu środków multimedialnych oraz
ćwiczeniom kształcącym umiejętności obsługi komputera i Internetu.
2) Jest również miejscem przeznaczonym na kameralne spotkania indywidualne z nauczycieli z
rodzicami.
Zajęcia świetlicowe
§ 35
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd organizuje się zajęcia
świetlicowe.
2. Grupa wychowawcza na zajęciach świetlicowych nie powinna przekraczać 25 uczniów.
3. Wszyscy uczniowie dojeżdżający środkami transportu zorganizowanymi przez szkołę mają obowiązek
przebywania przed lekcjami i po zakończonych lekcjach w budynku szkoły.
4. Zajęcia świetlicowe odbywają się we wszystkie dni pracy szkoły zgodnie z regulaminem i programem
pracy świetlicy.
Ogród szkolny
§ 36
(Uchylony)
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom
§ 37
1. W zakresie organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom i rodzicom szkoła w
szczególności:
1) kieruje uczniów na badania pozwalające rozpoznać przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń
szkolnych
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2) organizuje pogadanki dla uczniów
3) organizuje spotkania z pracownikami poradni służących rozwijaniu umiejętności wychowawczych
rodziców i nauczycieli
4) korzysta z pomocy poradni w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych
programów do indywidualnych potrzeb ucznia
Organizacja opieki i pomocy dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych,
losowych lub rodzinnych potrzebna jest pomoc i wsparcie
§ 38
1. W celu zapewnienia opieki i pomocy dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, losowych lub
rodzinnych potrzebna jest pomoc i wsparcie organizuje się w szkole
1) pomoc psychologiczno-pedagogiczną:
a). zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
a). zajęcia logopedyczne
b). zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
c). pomoc pedagoga szkolnego
d). kierowanie do pozaszkolnych instytucji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2) pomoc materialną:
a) stypendia socjalne
b) wyprawka szkolna
c) korzystanie z bezpłatnych posiłków
d) akcje charytatywne zbiórki odzieży i żywności
ROZDZIAŁ VIII
ZADANIA NAUCZYCIELI
§ 39
Nauczyciele
Nauczyciele posiadają status osoby publicznej, jej obowiązki i prawa. Nauczyciel w swoich działaniach
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską
o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawcę świetlicy, bibliotekarza i logopedę.
2. Liczba etatów nauczycieli jest corocznie określana w arkuszu organizacyjnym szkoły.
Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa określają odrębne
przepisy.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z zasadami
etyki zawodowej oraz odpowiada za efekty tej pracy.
4. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych swej opiece uczniów.
5. Obszary pracy nauczyciela to: etyka zawodowa, wychowanie, dydaktyka i rozwój zawodowy.
standardy i wskaźniki do tych obszarów określa oddzielny dokument „ Obszary pracy
nauczyciela”.
6. Zadania nauczyciela:
1) realizowanie programu dydaktycznego zgodnie z wybranym programem nauczania,
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2) bezstronne i obiektywne ocenianie wg wewnątrzszkolnego systemu oceniania przyjętego
przez szkołę oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
3) zapoznanie uczniów i ich rodziców (opiekunów) z wymaganiami edukacyjnymi na
poszczególne stopnie szkolne, wynikającymi z realizowanego przez siebie programu
nauczania, dopuszczonego do użytku szkolnego oraz sposobami sprawdzania postępów i
osiągnięć uczniów,
4) kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w
razie uchybień zgłaszanie swych uwag u dyrektora,
5) przestrzeganie zapisów statutowych,
6) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
7) kontrolowanie obecności uczniów,
8) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,
9) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
10) dbanie o poprawność językową uczniów,
11) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,
12) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej,
13) właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ,
14) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań poprzez
prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
15) przestrzeganie zapisów statutowych, programowych i regulaminowych szkoły,
16) dbanie o pomoce naukowe i sprzęt szkolny ,
17) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
18) zachowanie tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej, na zasadach określonych w art. 43 ust.3
Ustawy o systemie oświaty,
19) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,
20) wychowywanie uczniów zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym.
7)Do zadań nauczyciela biblioteki w ramach godzin określonych w planie lekcyjnym należy :
1) Praca pedagogiczna z czytelnikami, która obejmuje:
a) udostępnianie zbiorów,
b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych
i tekstowych,
c) rozmowy z czytelnikami o książkach,
d) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
e) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,
f) udostępnianie użytkownikom biblioteki potrzebnych materiałów,
g) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
h) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek.

h)
i)
j)
k)
l)

2) Prace organizacyjne obejmują:
c) gromadzenie zbiorów,
d) ewidencję zbiorów,
e) opracowanie biblioteczne zbiorów,
f) opracowanie techniczne,
g) klasyfikowanie
selekcję zbiorów,
konserwację zbiorów (stosowanie zabiegów chroniących zbiory przed ich przedwczesnym zużyciem i
dokonywaniem napraw w warunkach szkolnych),
organizację warsztatu informacyjnego,
wydzielanie księgozbioru podręcznego,
prowadzenie katalogów alfabetycznego i rzeczowego, zbiorów audiowizualnych, będących
własnością biblioteki
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m) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna, w tym: opracowanie rocznych planów
działalności biblioteki, sprawozdanie z pracy biblioteki dla rady pedagogicznej, odpowiedzialność za
stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki, przekazywanie majątku.
8) Zadania zespołów nauczycielskich.
NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I KLASACH
I-III TWORZĄ ZESPOŁY ODDZIAŁOWE: PRZEDSZKOLNY I KLAS I-III.
9) W KLASACH: IV, V, VI ZESPOŁY ODDZIAŁOWE TWORZĄ WSZYSCY NAUCZYCIELE
UCZĄCY W DANEJ KLASIE, A ICH PRZEWODNICZĄCYM JEST WYCHOWAWCA KLASY,
KTÓRY KOORDYNUJE I DOKUMENTUJE PRACE ZESPOŁU! JEŚLI NAUCZYCIELI DANEGO
PRZEDMIOTU JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN, TWORZĄ ONI ZESPÓŁ NAUCZYCIELI DANEGO
PRZEDMIOTU.
10) Do zadań zespołów należy :
a) wybór podręczników i programów nauczania orazwspółdziałanie z ich realizacji
i modyfikacja wg potrzeb;
b) opracowanie i analizowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć;
c) stymulowanie rozwoju uczniów:
-wyłanianie uczniów zdolnych i potrzebujących pomocy
- planowanie, ewaluacja planów i wyciąganie wniosków z realizowanych form wsparcia
d) dzielenie się wiedzą i doświadczeniami;
e) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
f) współdziałanie w wyposażaniu sal lekcyjnych;
g) analizowanie stanu obecnego, potrzeb;
h) planowanie wycieczek, imprez i uroczystości wspólnych;
i) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych
programów nauczania
11) POZA TYM W SZKOLE FUNKCJONUJĄ NASTEPUJĄCE ZESPOŁY:
- ZESPÓŁ DO SPRAW EWALUACJI
- KOMISJA STATUTOWA
- KOMISJA DO SPRAW SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA
- KOMISJA DO SPRAW SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO, ZDROWOTNEGO I
PROFILAKTYCZNEGO.
- KOMISJA DS. PRZEGLĄDU BUDYNKU
- ZESPÓŁ DO OPRACOWANIA PLANU LEKCJI, DYŻURÓW I PLANU PRACY SZKOŁY
- KOMISJA DORADCZA DYREKTORA SZKOŁY
§ 40
PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH
I. Podstawowe czynności nauczyciela po ujawnieniu (Otrzymaniu informacji)o kradzieży.
1. Wysłuchać uważnie i spokojnie relacji osoby pokrzywdzonej.
2. Ocenić czy istnieje szansa ujęcia sprawcy przestępstwa ( zgodnie z art. 243 kodeksu
prawa karnego można taką osobę ująć i przekazać policji).
3. Powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
4. Powiadomić Policję i rodziców, jeśli nie może uczynić tego dyrektor szkoły.
5. Zabezpieczyć dowody przestępstwa( można zatrzymać np. teczkę ucznia jeżeli istnieje
przypuszczenie, że są w niej kradzione przedmioty. Nie wolno przeszukiwać odzieży ani
rzeczy ucznia- uczynić to może tylko policja).
6. W miarę możliwości ustalić świadków kradzieży.( Nie przesłuchiwać ich. Nie
przejmować się, że relacje uczniów są różne. Policja wnikliwie to wyjaśni).
7. Złożyć relację przybyłym na miejsce policjantom..
4. Podstawowe czynności nauczyciela po ujawnieniu ( otrzymaniu informacji)
o kradzieży z włamaniem.
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Wysłuchać uważnie i spokojnie relacji osoby, która zawiadamia o tym przestępstwie.
Udać się niezwłocznie na miejsce zdarzenia.
Powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
Powiadomić Policję i rodziców, jeżeli nie może tego uczynić dyrektor szkoły.
Zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przybycia Policji ( niczego nie dotykać, nie
chodzić po tym miejscu, nie dopuszczać do miejsca przestępstwa uczniów i nauczycieli).
 Ocenić czy istnieje szansa ujęcia sprawcy przestępstwa ( zgodnie z art. 243 k.p.k. można ująć taką
osobę i przekazać Policji).
7. Zabezpieczyć dowody przestępstwa( można zatrzymać np. teczkę ucznia jeżeli
istnieje przypuszczenie, że są w niej kradzione przedmioty. Nie wolno przeszukiwać
odzieży ani rzeczy ucznia- uczynić to może tylko policja).
8. W miarę możliwości ustalić świadków kradzieży z włamaniem ( Nie przesłuchiwać
ich. Nie przejmować się, że relacje uczniów są różne. Policja wnikliwie to wyjaśni).
1)
Złożyć relację przybyłym na miejsce policjantom.





5. Podstawowe czynności nauczyciela po ujawnieniu ( otrzymaniu informacji)
o bójce lub pobiciu.
Wysłuchać uważnie i spokojnie relacji osoby, która zawiadamia o tym przestępstwie.
Ustalić w rozmowie podstawowe informacje o tym zdarzeniu, a w szczególności:
Miejsce bójki lub pobicia, ilość uczestników, jakich obrażeń ciała doznały osoby
uczestniczące w zdarzeniu, czy użyto niebezpiecznych narzędzi.
 Powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
 Zapewnić sobie pomoc innych nauczycieli.
 Rozdzielić bijących się uczniów i zatrzymać wszystkich uczestników zdarzenia.
 Udzielić pomocy przedmedycznej ofiarom bójki lub pobicia.
 Zapewnić fachową pomoc lekarską ( jeżeli to konieczne wezwać pogotowie ratunkowe, nie odsyłać
pokrzywdzonych do domu; to nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie ucznia).
 Powiadomić Policję i rodziców, jeżeli nie może tego uczynić dyrektor szkoły.
9. W miarę możliwości ustalić świadków bójki lub pobicia.( Nie przesłuchiwać ich. Nie
przejmować się, że relacje uczniów są różne. Policja wnikliwie to wyjaśni).
2)
Złożyć relację przybyłym na miejsce policjantom.



6. Podstawowe czynności nauczyciela po ujawnieniu ( otrzymaniu informacji)
o przestępstwie rozbójniczym.
1. Udzielić pokrzywdzonemu pomocy przedmedycznej.
a) Zapewnić fachową pomoc lekarską ( jeżeli to konieczne wezwać pogotowie ratunkowe, nie
odsyłać pokrzywdzonych do domu; to nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie ucznia).
b) Wysłuchać uważnie i spokojnie relacji osoby pokrzywdzonej.
c) Ocenić czy istnieje szansa ujęcia sprawcy przestępstwa ( zgodnie z art. 243 k.p.k.
Można ująć taką osobę i przekazać Policji).
d) Powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
e) Powiadomić Policję i rodziców, jeżeli nie może tego uczynić dyrektor szkoły.
f) Zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przybycie Policji ( niczego nie dotykać, nie chodzić w
tym miejscu, nie dopuszczać do miejsca przestępstwa rodziców
i nauczycieli).
8. Zabezpieczyć dowody przestępstwa( można zatrzymać np. teczkę ucznia jeżeli
istnieje przypuszczenie, że są w niej dowody przestępstwa. Nie wolno przeszukiwać
odzieży ani rzeczy ucznia- uczynić to może tylko policja).
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W miarę możliwości ustalić świadków zdarzenia.( Nie przesłuchiwać ich.
Nie przejmować się, że relacje uczniów są różne. Policja wnikliwie to
wyjaśni).
Złożyć relację przybyłym na miejsce policjantom.


3)

7. Podstawowe czynności nauczyciela po ujawnieniu ( otrzymaniu informacji)
o przestępstwie seksualnym.







1. Udzielić pokrzywdzonemu pomocy przedmedycznej.
Zapewnić fachową pomoc lekarską ( koniecznie wezwać pogotowie ratunkowe, nie odsyłać
pokrzywdzonych do domu; to nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie ucznia).
Wysłuchać uważnie i spokojnie relacji osoby pokrzywdzonej.
Ocenić czy istnieje szansa ujęcia sprawcy przestępstwa ( zgodnie z art. 243 k.p.k.
Można ująć taką osobę i przekazać Policji).
Powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
Powiadomić Policję i rodziców, jeżeli nie może tego uczynić dyrektor szkoły.
Zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przybycie Policji ( niczego nie dotykać, nie chodzić w tym
miejscu, nie dopuszczać do miejsca przestępstwa rodziców
i nauczycieli, Nie pozwolić osobie pokrzywdzonej dokonać higieny osobistej i na
zmianę odzieży).
8. W miarę możliwości ustalić świadków zdarzenia.( Nie przesłuchiwać ich. Nie
przejmować się, że relacje uczniów są różne. Policja wnikliwie to wyjaśni).
9. Złożyć relację przybyłym na miejsce policjantom.

8. Postępowanie nauczyciela w przypadku gdy podejrzewa, że na terenie szkoły
znajduje się uczeń będący pod wpływem narkotyków lub alkoholu.





Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego;
stwarza warunki w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy
medycznej.
Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców(opiekunów), których zobowiązuje do
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice(opiekunowie( odmówią odebrania dziecka, o
pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do
dyspozycji funkcjonariuszom policji-decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia
ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę Policji gdy rodzice ucznia
będącego pod wpływem alkoholu- odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on
agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu
lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, Policja
ma prawo przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych
pomieszczeń dla osób zatrzymanych- na czas niezbędny do wytrzeźwienia
( maksymalnie 24 godz.). fakcie umieszczenia zawiadamia się
rodziców(opiekunów) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat)
Znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to
Dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym Policji(specjalisty do spraw
rodzinnych) lub sądu rodzinnego.
7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat,
stanowi wykroczenie z art. 43 ust. Z dnia 26 X 1982 r. o wychowaniu w
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trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić
policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.
Całość wytycznych określających sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych określa
oddzielny dokument.

ROZDZIAŁ IX
ZADANIA WYCHOWAWCÓW
§ 41
1. Każdy nauczyciel jest wychowawcą swoich uczniów.
2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w
tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,
by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały etap nauczania
w szkole.
4. Zmiana wychowawcy może nastąpić na uzasadniony wniosek Rady Rodziców złożony
u dyrektora szkoły lub gdy sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
5. Wychowawca klasy po konsultacji z uczniami i pracownikami szkoły wystawia uczniom oceny ze
sprawowania, która podlega zatwierdzeniu przez rade pedagogiczną.
6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej właściwych
placówek i instytucji oświatowych.
§ 42
1. Powinności wychowawców klasowych
1) Podstawowym zadaniem każdego wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami, a w szczególności:
a) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) Kształtowanie dobrej atmosfery w pracy zespołu klasowego, podejmowanie działań
umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w tym zespole oraz pomiędzy uczniami a innymi
członkami społeczności szkolnej
d) Rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka
2) Istotnym obowiązkiem wychowawców jest także wspieranie rodziców w ich
działalności wychowawczej, zgodnie z uznawanymi przez nich wartościami oraz uniwersalnym
systemem wartości.
2. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej.
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Szczegółowe obowiązki wychowawcy klasy określa Program Wychowawczy Szkoły.
3. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców,
zmierzają do tego, aby uczniowie:
1) Zdobyli solidne fundamenty kulturalnego zachowania.
2) Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ( w wymiarze
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
3) Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i
piękna w świecie.
4) Mieli świadomość konieczności zdobywania wiedzy oraz życiowej użyteczności zarówno
poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
5) Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym
i społecznym, godząc umiejętnie dążenia do dobra własnego z dobrem innych,
odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych
6) Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów
życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
7) Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali
się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa
kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
8) Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i
hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
9) Kształtowali w sobie postawę dialogu i tolerancji, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich
poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
ROZDZIAŁ X
ZADANIA INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
§ 43
1. Szkoła zatrudnia sekretarkę, woźnego i sprzątaczki.
2. Liczba etatów pracowników niepedagogicznych jest corocznie określana w arkuszu organizacyjnym
szkoły.
Sekretarka
§ 44
1.Do zadań należy prowadzenie sekretariatu szkoły. Wykonywane czynności są uzgadniane z dyrektorem
szkoły; m.in.:








Prowadzenie dokumentacji osobowej i ruchu uczniów.
Prowadzenie archiwum dokumentacji szkolnej
Wydawanie legitymacji szkolnych, delegacji służbowych, prowadzenia ich rejestru
Koordynowanie urlopów pracowników szkoły i prowadzenie rejestru absencji chorobowej
nauczycieli.
Opracowywanie miesięcznych danych do wypłat nauczycieli.
Prowadzenie rejestru pism wychodzących ze szkoły do GZO w Brusach i innych.
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Wykonywania maszynopisania dla potrzeb dyrektora szkoły.
Ewidencja korespondencji z obowiązującymi przepisami.
Opisywanie rachunków i zaangażowań.
Wysyłanie, przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji,
Prowadzenie księgi ewidencji dzieci i księgi uczniów,
Wystawianie różnych druków i zaświadczeń,
Zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci,
Obsługa interesantów i udzielanie informacji,
Przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły,
Rejestrowanie i opisywanie faktur oraz przygotowywanie zapotrzebowań i zaangażowań
finansowych dla szkoły,
Bieżąca obsługa kserokopiarki i wykonywanie kserokopii.
Szczegółowy zakres prac i obowiązków jest ustalony na piśmie z dyrektorem, który jest
bezpośrednim przełożonym i może zlecać wykonanie prac nie uwzględnionych w zakresie
obowiązków.

Woźny
§ 45
.
1. Obowiązki zasadnicze:
a) Utrzymanie czystości i porządku w całym obejściu szkoły.
b)Utrzymanie porządku na strychu i w piwnicach szkoły.
c) Czuwanie nad bezpieczeństwem budynku oraz całością sprzętu szkolnego urządzeniami
instalacyjnymi, wodnokanalizacyjnymi.
d) Palenie w piecu centralnego ogrzewania:
czuwanie nad urządzeniami technicznymi w szkole,
e) otwieranie budynku szkoły,
f) dokonywanie systematycznego przeglądu w poszczególnych pomieszczeniach szkoły,
g) usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły i jego obejściu,
h) koszenie trawy w obejściu szkoły,
i) zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich, po uzgodnieniu z dyrektorem
2. Szczegółowy zakres prac i obowiązków jest ustalony na piśmie z dyrektorem, który jest
bezpośrednim przełożonym i może zlecać wykonanie prac nie uwzględnionych w zakresie
obowiązków.
Sprzątaczki
§ 46

1. Postanowienia ogólne:
1) Sprzątaczka współpracuje z dyrektorem szkoły oraz dba o utrzymanie porządku w
szkole i obejściu szkoły.
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2) Sprzątaczkę powinna cechować sumienność i punktualność w wykonywaniu
obowiązków, troska o ład i porządek oraz dbałość o należyty stan mienia szkoły.
3) Sprzątaczkę obowiązuje sprzątanie codzienne i okresowe.
4) sprzątanie przydzielonych pomieszczeń szkolnych,
5) sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych,
6) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku szkoły i całością sprzętu szkolnego,
7) informowanie konserwatora o zaistniałych usterkach technicznych w szkole,
8) w przypadku nieobecności innej sprzątaczki (z powodu choroby lub urlopu)
wykonywanie pracy będącej w przydziale czynności nieobecnego pracownika,
9) zamykanie budynku szkoły.
10) Szczegółowy zakres prac i obowiązków jest ustalony na piśmie z dyrektorem, który
jest bezpośrednim przełożonym i może zlecać wykonanie prac nie uwzględnionych w
zakresie obowiązków.
ROZDZIAŁ XI
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 47
1. Prawa ucznia określa się z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji
o Prawach Dziecka .
2. Uczeń ma prawo do :
1) otrzymania informacji na temat zakresu wymagań oraz modelu zachowania,
2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
3) korzystania z tygodniowego rozkładu lekcji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
4) poszanowania swej godności,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
8) nietykalności osobistej,
9) bezpiecznych warunków pobytu w szkole, korzystania ze wszystkich pomieszczeń
lub urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
10) reprezentowania szkoły w zawodach, przeglądach i konkursach.
§ 48
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2. uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole,
3. usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
4. dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
5. przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw,
6. dbania o własne zdrowie i higienę
7. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
8. dbania o mienie szkoły; w przypadku udowodnienia uczniowi czynu zniszczenia, dewastacji
mienia, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną (naprawiania
wyrządzonych szkód materialnych,)
9. wystrzegania się szkodliwych nałogów-odrzucania negatywnych wzorców zachowań, używek i
narkotyków ,
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10. szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka,
11. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników
szkoły,
12. reagowania na zło i krzywdę zauważoną w szkole i poza nią,
13. dbania o honor i tradycje szkoły,
14. godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz,
15. bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości,
16. pełnienia dyżurów na korytarzu szkolnym w wyznaczonym terminie,
17. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz
ustaleniom samorządu szkolnego,
18. okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym
poprzez społecznie akceptowane formy.
§ 49
Ocenianie ucznia odbywa się zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
1. Szkoła wobec ucznia stosuje nagrody i wyróżnienia.
2. Uczeń ma prawo otrzymać nagrody i wyróżnienia za :
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
2) wzorową postawę,
3) wybitne osiągnięcia,
4) dzielność i odwagę.
3.Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady
rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
4. Ustala się następujące rodzaje nagród :
1) pochwała nauczyciela wobec klasy
2) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich wobec klasy,
3) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej na apelu z wpisaniem do zeszytu
pochwał ,
4) pochwała dyrektora szkoły z wywieszeniem nazwiska w gablocie na korytarzu;
5) dyplom uznania, wręczony na uroczystościach szkolnych;
6) nagroda książkowa lub inna rzeczowa przyznana przez Radę Rodziców
na wniosek Rady Pedagogicznej lub ufundowana przez sponsora. Forma nagrody jest
adekwatna do zasług, o jej wyborze decyduje wychowawca, nauczyciel przedmiotu, dyrektor
szkoły;
7) nagroda Rady Gminy na wniosek Rady Pedagogicznej;
5.Nagrody rzeczowe finansowane są z budżetu szkoły, rady rodziców. lub przez innych ofiarodawców.
6. Wzorowym uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Ustala się następujące rodzaje kar :
 upomnienie nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy,
 rozmowa ostrzegawcza wychowawcy klasy z uczniem,
 upomnienie lub nagana ustna dyrektora w obecności wychowawcy,
 upomnienie lub nagana dyrektora, na apelu wobec całej szkoły ,
 pisemne upomnienie o nagannym zachowaniu ucznia z powiadomieniem rodziców,
 rozmowa ostrzegawcza dyrekcji szkoły w obecności rodziców
 zakaz udziału w imprezach -zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do
reprezentowania szkoły, do udziału w imprezach klasowych lub szkolnych na określony czas,
 wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły w przypadku:
- kiedy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych
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uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
- ma demoralizujący wpływ na innych (narkotyki, alkoholizm,, paserstwo, wymuszanie,
wyłudzanie),

wnioskowanie do Sądu o przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego
lub o umieszczenie go w Zakładzie Wychowawczym.
8. Od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem samorządu szkolnego,
wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni na piśmie.
9. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, przewodniczący
Rady Rodziców, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
10. Kara może zostać zawieszona lub anulowana przez dyrektora szkoły po rozpatrzeniu sprawy
przez Komisję w ciągu tygodnia od złożenia odwołania, o czym informuje się ucznia na piśmie.
11. Wychowawca klasy może dokonać zmiany oceny zachowania ucznia, który po poinformowaniu
go o wystawionej ocenie popełnił poważne przewinienie.
12.W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia.
13.Członkowie Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego występujący w obronie praw
uczniowskich mają zagwarantowaną pomoc
i opiekę ze strony Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców.
14. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami,
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej wprowadza się:
a. zakaz przebywania na terenie szkoły osób obcych, nie będących najbliższą rodziną uczniów;
b. zakaz wychodzenia w czasie pobytu w szkole poza teren posesji szkoły;
c. zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów nie będących wyposażeniem szkolnym, a
mogących zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi innych, np. korzystanie z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych; przedmioty te
będą zabierane i zwracane wyłącznie rodzicom uczniów.
d. dodatkowe dyżury uczniów ograniczające możliwość wchodzenia innych uczniów na piętra;
e. dyżury nauczycieli;

ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 50
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
3. Regulaminy i programy określające działalność szkoły nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem
oraz przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi do niej.
4. Statut uchwala i wprowadza w nim zmiany Rada Pedagogiczna większością głosów.
5.. Przytaczane dokumenty szkoły: Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy
Szkoły, Program Profilaktyczny, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin dyżurów, Regulamin
Samorządu Uczniowskiego, Regulamin korzystania z pracowni komputerowej, Regulamin biblioteki
szkolnej, Regulamin ogrodu szkolnego, Regulamin pracy szkoły, Szkolny zestaw programów nauczania
oraz Wykaz Podręczników Szkolnych, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin przyjmowania skarg i
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wniosków iObszary oceny pracy nauczycieli znajdują się w dokumentacji szkoły pod nazwą: Programy i
regulaminy Szkoły Podstawowej imienia Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach.
Statut Szkoły Podstawowej imienia Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach
w wersji znowelizowanej i ujednoliconej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i
Samorząd Uczniowski, został zatwierdzony i przyjęty uchwałą przez Radę Pedagogiczną w dniu 31
sierpnia 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Statutu

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§9
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1.Regulamin oceniania w klasach I-III
1) Podstawowe zasady oceniania.
a. Rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach, a także
o brakach i trudnościach napotkanych w procesie uczenia się.
b. Na ocenę nie powinny mieć wpływu postawy szkolne i cechy osobowości ocenianych uczniów.
c. Ocena nie może być wykorzystana jako narzędzie kary.
d. Nauczyciel jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania zasady jawności
w wystawianiu ocen.
2) W klasach I-III stosuje się klasyfikacyjną ocenę opisową.
Oceny cząstkowe przybierają formę cyfrową.

skala ocen
Stopień
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny


Skrót
cel
bdb
db
dst
dop
ndst

Notacja
6
5
4
3
2
1

Dodatkowo dopuszcza się przy bieżącym ocenianiu stosowanie plusów i minusów.

3) W kl. I-III stosuje się ocenianie opisowe oraz skalę z punktu 1. oraz 2. zgodnie z WSO. Oceny te
są zapisywane w dzienniku lekcyjnym.
a. Kryteria wymagań na poszczególne oceny zawarte są w WSO. Uwzględniają one obszary
oceniania:
- wiedzę i umiejętności,
- postawę i zaangażowanie.
b. Ocena powinna skłaniać uczniów do autentycznego wysiłku, umacniać motywację i zaangażować
w zajęcia.
c. Ocena powinna uwierzytelnić i odzwierciedlać uzdolnienia oraz osiągnięcia uczniów w miarę
realizacji podstawy programowej.
Bieżącego oceniania w klasach I-III dokonuje się w oparciu o oceny cyfrowe zapisywane w dzienniku
lekcyjnym.
3) Cyframi 6,5,4,3,2,1 ocenia się cząstkowe osiągnięcia:
a) 6 – systematyczny, pracowity, posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
w praktyce, bierze udział i osiąga sukcesy w różnego rodzaju organizowanych konkursach, pracuje ponad
wymagania szkolne.
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b) 5 – bardzo chętnie podejmuje wszelką działalność edukacyjną, opanował wiedzę objętą programem
nauczania i stosuje ją w sytuacjach typowych i nowych. Jest aktywny i zaangażowany w pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
c) 4 – pracuje wystarczająco, opanował wiadomości i umiejętności objęte wymaganiami programowymi i
potrafi poznaną wiedzę wykorzystać w życiu pozaszkolnym.
d) 3,2 – powinien uzupełniać wiadomości, ćwiczyć umiejętności. Opanował wiadomości,
które są stosunkowo łatwe do opanowania, jednocześnie niezbędne w dalszej nauce
i bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym. Wykazuje małą pomysłowość, często korzysta z
pomocy nauczyciela.
e) 1 – powinien zdecydowanie więcej pracować, doskonalić wiadomości, opanował wiadomości i
umiejętności elementarne, których brak uniemożliwia dalszą naukę. Przyswaja wiadomości i wykształca
niezbędne umiejętności, które z kolei gwarantują minimalne postępy w dalszej nauce.
Zmiany-1Uchwała RP Nr 14A 2009/10 z dnia 28 maja 2010r.

§ 10
1. Regulamin oceniania w klasach IV-VI
1) Założenia szkolnego systemu oceniania:
a) Ocenianie wspiera rozwój ucznia i wspomaga pracę nauczyciela.
b) Wewnątrzszkolny system oceniania oparty jest na: Rozporządzeniu MEN z dnia 19 kwietnia 1999
roku oraz na Statucie Szkoły.
c) Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych.
d) Każdy uczeń ma prawo rozwijać się i czynić postępy w trakcie nauki.
e) Notowanie postępów i osiągnięć ucznia jest potrzebne dla wielu różnych celów i wielu różnych
przedmiotów procesu dydaktycznego.
f) Dla różnych celów informacja powinna być dostarczana z różnych źródeł, różnymi sposobami i
gromadzona w różny sposób (obserwacja, wypowiedzi ustne, prace średnio
i długotrwałe, prace pisemne i egzaminy).
g) Wszystkie zastrzeżenia na temat osiągnięć uczniów powinny być traktowane jako przykład możliwych
opisów osiągnięć ucznia (wskazywać co uczeń osiągnął, co zrobił dobrze, a czego nie potrafił.
h) Przy podejmowaniu decyzji dotyczących ucznia musi być założony określony stopień niepewności.
i) Najważniejszą osobą oceniającą osiągnięcia ucznia powinien być nauczyciel.
j) Podczas nauki w szkole umiejętności ucznia powinny rosnąć i uczeń powinien mieć wiele możliwości
oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).
§ 11
1.Ogólne cele systemu oceniania


Użyteczność

Ocenianie powinno wskazywać na to co jest najważniejsze dla uczniów w procesie uczenia się.
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Wspomaganie procesu uczenia się

Ocenianie powinno wspierać i wzmacniać proces uczenia się.


Wielowątkowość

Proces oceniania powinien stwarzać sytuację, w której każdy uczeń będzie miał możliwości do
zademonstrowania swojej wiedzy i umiejętności.


Otwartość

Każdy aspekt i faza oceniania powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych
i otwarte na proces badania i weryfikowania.


Pewność wnioskowania

Materiał zgromadzony w procesie oceniania powinien umożliwiać wysoką pewność wnioskowania o
umiejętnościach uczniów.


Spójność wewnętrzna

Każdy składnik systemu oceniania powinien być zgodny ze standardami nauczania, standardami
oceniania, programem rozwoju szkoły.
§ 12
1. Kryteria i poziomy wymagań na poszczególne oceny
1) Wymagania konieczne (K) – na oceną dopuszczającą – winny obejmować wiadomości
i umiejętności elementarne, których brak uniemożliwia dalszą naukę.
a) Przyswojenie tych wiadomości i wykształcenie niezbędnych umiejętności nie koniecznie gwarantuje
postępy i powodzenia w dalszej nauce.
2)Wymagania podstawowe (P)- na ocenę dostateczną- winny obejmować wiadomości, które są:
a) stosunkowo łatwe do opanowania,
b) najpewniejsze i najdonioślejsze naukowo,
c) całkowicie niezbędne w dalszej nauce,
d) bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej.
e) Są one wyznaczone przez główne cele i centralne elementy materiału nauczania,
ale nie wyczerpują osiągnięć związanych z tymi celami i materiałem.
3)Wymagania rozszerzające (R) – na ocenę dobrą- winny obejmować wiadomości
i umiejętności, które są:
a) umiarkowanie trudne do opanowania,
b) w pewnym stopniu hipoteczne,
c) przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce,
d) bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej.
e) Stanowią one pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, a ich opanowanie
jest uzależnione od wymagań podstawowych.
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4)Wymagania dopełniające (D) – na ocenę bardzo dobrą - winny obejmować wiadomości
i umiejętności które są:
a) trudne do opanowania,
b) złożone i nietypowe,
c) wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego kierunku nauki szkolnej z dala od bezpośredniej
użyteczności w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej.
5)Wymagania wykraczające poza program (W)- na ocenę celującą - winny obejmować wiadomości,
które są:
a) twórcze naukowo,
b) wykraczające trudnością poza program nauczania,
c) szczególnie złożone i oryginalne,
d) bezpośredniej użyteczności pozaszkolnej.
§ 13
1. Zasady klasyfikowania i promowania uczniów
1) Uczeń jest promowany, jeżeli został klasyfikowany ze wszystkich przedmiotów i otrzymał co najmniej
ocenę dopuszczającą.
2) Świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji
końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
3) Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji
końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
4) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest
podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
5) Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
a) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
b) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów
indywidualny tok lub program nauki lub spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
szkołą.
c) Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami(opiekunami
prawnymi) i wyznaczony nie później niż na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej.
d) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który
zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
 dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
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nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
dla odpowiedniej klasy.

e) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę
zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
f) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- rodzice
(opiekunowie prawni) ucznia.
g) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
 imiona i nazwiska nauczycieli będących w komisji,
 termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
h) Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
6) Uczeń nie otrzymuje promocji do klasy wyższej, jeśli ma oceny niedostateczne.
7) Uczeń klasy IV i V, z wyjątkiem klasy VI, który otrzymał ocenę niedostateczną z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
8) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
9) Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, jeśli na koniec klasy VI uzyskał oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu końcowego w terminie
ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
10) W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) stwierdzą, że ustalona przez
nauczyciela ocena końcoworoczna jest niezgodna z kryteriami zawartymi w przedmiotowym systemie
oceniania z określonych zajęć edukacyjnych, mogą wystąpić w ciągu dwóch dni nauki przed terminem
końcowego posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej z pisemną prośbą do dyrektora szkoły o
przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego.
11) Po sprawdzeniu zasadności roszczeń dyrektor podejmuje decyzję o uwzględnieniu bądź odrzuceniu
prośby
12) Egzamin sprawdzający odbywa się najpóźniej dwa dni przed zakończeniem nauki w roku szkolnym.
13) Ocena uzyskana podczas egzaminu sprawdzającego jest oceną ostateczną.
14) Egzaminy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
* dyrektor szkoły – jako przewodniczący,
* nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
* nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji
15) Egzaminy składają się z części pisemnej oraz ustnej.
16) Z przeprowadzonych egzaminów sporządza się protokół.
17) Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

§ 14

38

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA W KOSOBUDACH

1. Czynniki mające wpływ na szkolny system oceniania.
1) Podstawy programowe.
2) Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
3) Standardy osiągnięć i wymagań.
4) System egzaminów zewnętrznych.
5) Statut szkoły.
§ 15
1. Ogólne zasady systemu oceniania i sposób ich realizacji.
1) Wszyscy nauczyciele w szkole stosują jednolity system sprawdzania i oceniania uczniów:
a) sprawdziany: co najmniej 2 w semestrze,
b) prace klasowe: co najmniej 2 w semestrze (j. polski, matematyka)
c) Wyżej wymienione wytyczne nie dotyczą: wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki, zajęć komputerowych.
2) Liczba ocen cząstkowych uzależniona jest od liczby godzin danego przedmiotu:
a) język polski – co najmniej 7,
b) matematyka – co najmniej 6,
c) pozostałe przedmioty – co najmniej 4 w semestrze przy dwóch godzinach lekcyjnych, co
najmniej 3 w semestrze przy jednej godzinie lekcyjnej.
3) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy brać pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki
tych przedmiotów.
4) W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania
fizycznego lub zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza
na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

5) Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej.
6) Ocenianie uczniów jest systematyczne, sprawiedliwe i jawne.
a) Oceny z prac pisemnych (prace klasowe, sprawdziany) zaznaczamy czerwonym kolorem.
b) Wypracowania muszą być opatrzone recenzją, motywującą ucznia do lepszej pracy.
c) Wyniki z prac pisemnych są omawiane w terminie 1 do 2 tygodni (język polski 1 do 3 tygodni)
d) Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane na bieżąco w dzienniku lekcyjnym i w dzienniczkach
uczniów, lub zeszytach przedmiotowych.
e) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
7) Nauczyciele stosują pełną skalę ocen śródrocznych i końcoworocznych.
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a) Stopnie edukacyjne

STOPIEŃ

SKRÓT

OZNACZENIE
CYFROWE

Celujący

cel

6

Bardzo dobry

bdb

5

Dobry

db

4

Dostateczny

dst

3

Dopuszczający

dp

2

Niedostateczny

ndst

1

8) Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaku (+), który zwiększa
ich wartość o 0,5 oraz znaku (-), który zmniejsza całą ocenę o 0,25. Nie dotyczy
to oceny celującej i dopuszczającej.
9) Stopnie semestralne i stopnie końcowe wpisuje się bez znaków (+) i (-).
10) Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
a. cząstkowe – bieżące ocenianie – określając poziom wiadomości i umiejętności ucznia,
b. klasyfikacyjne końcoworoczne – określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności
ucznia przewidzianych w programie nauczania
na dany rok szkolny; stopnie te nie powinny być ustalane
jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.
11) Brak zadania domowego i nie przygotowanie do lekcji zaznaczamy w dzienniku lekcyjnym za
pomocą kropki (3 kropki w semestrze – ocena niedostateczna).
12) Uczeń, który nie zgłosi nauczycielowi nie przygotowania do lekcji lub braku zadania domowego
otrzymuje ocenę niedostateczną.
Uczniowie i rodzice dobrze znają wymagania edukacyjne i kryteria oceniania.
§ 16
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego zaznajamiają uczniów oraz ich rodziców z
wymaganiami programowymi i kryteriami oceniania, oraz sposobami sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów.
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2. Informacje, o których mowa w punkcie 1 przekazywane są uczniom przez nauczyciela na
poszczególnych zajęciach edukacyjnych. Natomiast rodzicom (opiekunom prawnym) na pierwszym
spotkaniu z rodzicami w danym roku szkolnym.
§ 17
1. Zasady przeprowadzania sprawdzianów i prac klasowych:
1) co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem informować uczniów o terminie pracy klasowej (język
polski, matematyka) i sprawdzianu (inne przedmioty).
2) przeprowadzić lekcję powtórzeniową przed pracą klasową i sprawdzianem,
3) prace klasowe i sprawdziany udostępniać rodzicom,
4) kartkówki (zakres wiadomości i umiejętności z dwóch ostatnich lekcji) można przeprowadzać bez
uprzedzania uczniów,
5) w tygodniu przeprowadzać maksymalnie dwie prace klasowe lub dwa sprawdziany w danej klasie,
6) w jednym dniu przeprowadzać jeden sprawdzian lub jedną pracę klasową
w danej klasie,
7) uczniowie są wdrażani do samooceny i samokontroli.
2. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad otrzymują z danych
zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną klasyfikacyjną.
3. Ocena jest uczciwą i pomocną informacją zwrotną, powinna wskazywać silne i słabe strony ucznia.
4. Nauczyciel daje uczniowi możliwość poprawy prac pisemnych z oceny niedostatecznej na
dopuszczającą.
5. Uczeń, który nie wykazuje samodyscypliny (frekwencja na sprawdzianach, terminowość w procesie
pracy) za nieusprawiedliwioną nieobecność na pracy pisemnej lub nieprzygotowanie w terminie zadanej
pracy, otrzymuje ocenę niedostateczną.
6. Uczeń nieobecny nieusprawiedliwiony zalicza zaległości w terminie jednego tygodnia i otrzymuje
ocenę średnią (niedostateczna + ocena z pracy).
7. Ocena motywuje ucznia do dalszej pracy (wdraża do samooceny i samokontroli).
Ocena dopuszczająca powinna uwzględniać aspekty społeczno- wychowawcze (wkład pracy ucznia,
możliwości intelektualne, warunki rodzinne).

Rodzice znają zasady szkolnego systemu oceniania.
§ 18
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1. Rodzice są regularnie informowani o postępach w nauce i ocenach swoich dzieci.
2. Sposoby informowania rodziców:
1) zebranie ogólne – 3 w ciągu roku szkolnego,
2) rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami (raz w semestrze „drzwi otwarte” –
wszyscy nauczyciele do dyspozycji rodziców w miesiącu grudniu
i kwietniu),
3) indywidualny kontakt z domem rodzinnym,
4) wpisywanie ocen cząstkowych do dzienniczka ucznia przez wszystkich nauczycieli,
5) prace klasowe i sprawdziany udostępnianie są rodzicom (podpis rodziców
pod oceną).
3. Na miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
poszczególni nauczyciele informują ucznia i jego rodziców
o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
4. Na miesiąc przed końcem okresu wychowawca pisemnie informuje o przewidywanej ocenie
końcowej niedostatecznej z danego przedmiotu (z informacją potwierdzającą przyjęcie do
wiadomości) oraz z zachowania w formie ustnej za pośrednictwem ucznia.
5. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.
.Ocena zachowania
§ 18
1. Treść, kryteria i tryb ustalania oceny zachowania ucznia zawiera zachowania ucznia Program
Wychowawczy Szkoły.
2. Ocenę zachowania określa się przez stopień spełniania przez ucznia kryteriów, przyjętych w.
Programie Wychowawczym Szkoły.
3. W obserwacji do bieżącego dokumentowania różnych zachowań ucznia w szkole bierze się pod
uwagę:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
3) dbałość o honor i tradycje szkoły
4) dbałość o piękno mowy ojczystej
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób (w tym: uleganie nałogom)
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
7) okazywanie szacunku innym osobom
4. Na ocenę zachowania ma również wpływ ilość godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych.
5. Jeżeli uczeń nie wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań wobec biblioteki szkolnej ma to
wpływ na ocenę zachowania, a ustalona ocena może ulec obniżeniu o jeden stopień
6. Zachowanie ucznia ocenia się dwa razy w roku szkolnym.
7. Śródroczną i końcoworoczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
innych nauczycieli. Wyrażana jest w formie przyjętej przez MENiS:
1) ocena wzorowa
2) ocena bardzo dobra
3) ocena dobra
4) ocena poprawna
5) ocena nieodpowiednia
6) ocena naganna
8. W klasach 1 - 3 Szkoły Podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.
§ 20
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1. Rodzice otrzymują informacje o zachowaniu ucznia podczas zebrań, lekcji otwartych i w trakcie
rozmów indywidualnych.
2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy
programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
jednak uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenie może być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali
punktowej:
a) wzorowe – 30pkt. i powyżej
b) bardzo dobre – 20pkt – 29pkt
c) dobre – 10pkt – 19pkt
d) poprawne – 1pkt – 9pkt
e) nieodpowiednie – 0pkt – (-15)pkt
f) naganne – (-16) i poniżej
Punkty oraz ich uzasadnienie wpisują: wychowawcy i nauczyciele uczący ucznia wraz z uzasadnieniem.
Na koniec semestru ilość punktów zostaje podsumowana. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną
punktów uzyskanych w I i II semestrze. Na rozpoczęcie roku szkolnego, każdy uczeń otrzymuje 10pkt
(zaczyna od oceny dobrej z zachowania).
Sprawdzian zewnętrzny przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowe
§ 21
1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania
umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania
sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach,
zwany dalej "sprawdzianem".
2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.
3. Uczniowie szkoły przystępują do odpowiedniej części tego egzaminu w języku polskim.
4. (uchylono)
5. (uchylono)
6. Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do sprawdzianu, dyrektor szkoły przekazuje
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej "komisją okręgową", nie później niż
do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin
gimnazjalny.
7. (uchylono)
8. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu
w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
niepublicznej poradni specjalistycznej.
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9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia.
10. Opinia, o której mowa, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną,
w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym że
nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.
11. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi
szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian
lub egzamin gimnazjalny.
12. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia,
wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach
i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
13. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują
do sprawdzianu.
14. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki
w szkole gimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku
przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
15. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych
sprawdzianem, są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia
stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się
przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
16. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.
17.
a część druga (język obcy) – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu
rozdzielone są przerwą.
18. Dla uczniów, o których mowa w pkt.6., czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie
więcej jednak niż o 30 minut.
19. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na
opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia
z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
20. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby
obserwatorzy.
21. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani
ich nie komentuje.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza) lub jeżeli
uczeń (słuchacz) zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym
uczniom (słuchaczom), przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego
ucznia (słuchacza) i przerywa jego sprawdzian.
Informację o unieważnieniu pracy ucznia (słuchacza) i przerwaniu sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego zamieszcza się w protokole.
22. (uchylono)
23. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów.
Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez
egzaminatorów.
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24. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
25. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, albo przerwał
sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu, w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji
Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora
komisji okręgowej.
26. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20
sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej do sprawdzianu
w następnym roku.
27. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor
komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku
przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi
opiekunami) ucznia.
28. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia
jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie
wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
29. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.
30. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub dla każdego
ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
31. Zaświadczenie, o którym mowa, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom).
32. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.

Podstawa prawna zmian:


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

Załącznik nr 2 do Statutu
PROGRAM WYCHOWAWCZY
Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach
I.

Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczego
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Podstawę do sporządzenia niniejszego programu stanowią następujące akty prawne:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( art. 48 ,art. 54, art. 72 )
2. Ustawa o systemie oświaty
3. Ustawa z dn. 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
4. Ustawa – Karta Nauczyciela
5. Konwencja Praw Dziecka
6. Statut Szkoły
Podstawy i ramy wychowania szkolnego określa preambuła ustawy o systemie oświaty oraz sama
ustawa.
Dokument niniejszy został opracowany przez komisję Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej.
Szkoła dobrego oddziaływania wychowawczego
• wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,
• zdobywania wiedzy i umiejętności przez aktywizujące metody nauki, także zabawę,
• rozwijania odpowiedzialności za siebie,
• pozytywnego myślenia,
• radości i humoru,
• rozwijania aktywności, zaangażowania w działanie,
• nagród i pozytywnego motywowania,
• poczucia bezpieczeństwa.
II.

Wizja i misja szkoły

Zapewniamy naszym uczniom radosny, wszechstronny i bezpieczny rozwój
oraz nowoczesną bazę dydaktyczną
Uczymy kochać nasze środowisko przyrodnicze, kulturę, tradycje narodowe
i regionalne.
Naszym najważniejszym celem jest dobro każdego ucznia, którego przygotowujemy
do radzenia sobie w dalszym życiu, podejmowania działań indywidualnych i pracy
w zespole.
W wychowaniu i kształceniu dzieci zapewniamy współudział rodziców
Zawsze przestrzegamy praw dziecka i człowieka
Nasz uczeń ( standardy):
1. Nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej edukacji.
2. Umie współpracować z innymi ludźmi, przestrzegać norm społecznego
współżycia, szanuje starszych, swoje koleżanki i kolegów, ich prawa i poglądy.
3. Kocha i szanuje swoją rodzinę.
4. Zna i szanuje swoją małą ojczyznę i swój kraj.
5. Umie rozróżnić dobro od zła.
6. Dba o zdrowie, właściwe odżywianie, unika substancji szkodliwych – alkohol, nikotyna,
narkotyki, dopalacze.
7. Dba o środowisko przyrodnicze.
8. Radzi sobie z rozwiązywaniem różnych problemów.
9. Umie bezpiecznie korzystać ze środków masowego przekazu i technologii komputerowej.
10. Odważnie prezentuje własny punkt widzenia.
11. Godnie reprezentuje placówkę, jest dumny z przynależności do społeczności szkolnej.
III.

Naczelne cele wychowania:
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Cel główny:
Wychować dziecko tak, aby jemu było dobrze z innymi i innym z nim też było dobrze.
Wychowanie w szkole nie jest sprawą odrębną, ani dodatkową, ani też priorytetową :
stanowi integralną część ogólnej działalności każdego nauczyciela. Wynika z tego, że obowiązkiem
wszystkich nauczycieli jest wspomaganie w każdej działalności edukacyjnej
wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, a więc rozwijanie w nim również
dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna
w świecie.
• W szkole stwarzane są warunki do rozwoju uczniów, aby umożliwić im osiąganie sukcesów
w dalszej edukacji.
• Wypracowanie takiego klimatu w szkole, aby każdy wychowanek mógł zaistnieć
w społeczności szkolnej.
• Przygotowanie wychowanka do startu w dalsze życie.
• Stwarzanie możliwości współpracy w oddziaływaniach wychowawczych szkoły, domu
i środowiska lokalnego.
• Oddziaływanie w istotny sposób na poczucie własnej wartości u uczniów.
• Dążenie do tego, aby szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym.
IV.

Cele wyznaczone do realizacji:

Program wychowawczy szkoły obejmuje całościowy opis zadań wychowawczych,
które będą realizowane przez wszystkich nauczycieli szkoły. Wytyczone cele ukazują
do czego dążymy w naszej pracy wychowawczej.
1. Szkoła promuje wartości współczesnego humanizmu.
2. Pomaga wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów.
3. Prowadzi szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi
uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom
stawianym przez dorosłe życie.
4. Zapewnia równość szans i sprawiedliwość społeczną.
5. Realizuje zadania na podstawie partnerstwa pomiędzy rodzicami a szkołą, a także
społecznością lokalną i szkolną.
6. Umożliwia branie udziału w uroczystościach szkolnych, lokalnych i wszystkich innych.
7. Zapewnia dobrą organizację pracy, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonej szkole.
8. Wspiera pogląd, że kształcenie jest procesem długotrwałym - trwającym całe życie.
Ważne jest, aby w swojej życiowej wędrówce do wybranych celów, młodzi ludzie kierowali się
takimi wartościami jak dobro, rzetelna praca, uczciwość. Wartością o podstawowym
znaczeniu winien być również dla nich patriotyzm, a więc silne poczucie własnej narodowej
tożsamości.
Dlatego też przy opracowaniu celów i zadań programu wychowawczego naszej szkoły oparliśmy się
na następujących założeniach:
1. Fundamentem wychowania w naszej szkole jest chrześcijański system wartości,
zakorzeniony w historii, dziedzictwie kulturowym, tradycji naszego środowiska i naszej
Ojczyzny. Szkoła zapewnia jednocześnie poszanowanie odrębności wyznaniowej w duchu
ekumenizmu i tolerancji.
2. Pierwszymi bezpośrednimi i niezastąpionymi wychowawcami dzieci są
rodzice, którzy mają prawo do ich wychowania zgodnie z uznawanymi przez siebie
wartościami zgodnymi z uniwersalnym systemem wartości, akceptowanymi społecznie.
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Szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu i dlatego jest zobowiązana do ścisłej współpracy
z domem rodzinnym swoich uczniów.
3. Wychowanie i kształcenie stanowi w naszej szkole integralną całość.
4. Wychowanie w naszej szkole ma charakter integralny, personalistyczny i indywidualny:
• integralny – bo obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: fizyczną, psychiczną,
duchową i społeczną,
• personalistyczny – bo postrzegamy ucznia w kategoriach jego podmiotowości,
godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków,
• indywidualny – bo przy doborze treści zajęć edukacyjnych uwzględniamy
indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia.
5. W wychowaniu kierujemy się takimi nadrzędnymi wartościami jak:
• miłość,
• prawda,
• dobro,
• uczciwość i rzetelna praca,
• wolność,
• szacunek.
6. Wychowujemy do życia w rodzinie, w szkole, społeczności lokalnej – w naszej
„Małej Ojczyźnie”.
Miarą naszego szkolnego sukcesu wychowawczego i dydaktycznego będą uczniowie, którzy po
latach jako dorośli ludzie będą mogli stanowczo stwierdzić, że wszechstronnie rozwinęli swoją
osobowość dzięki dobremu fundamentowi edukacji, który stworzyła Szkoła Podstawowa w
Kosobudach.
V.

Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:

− Opieka wychowawców i nauczycieli nad biologicznym i psychicznym rozwojem
wychowanków.
− Ochrona wychowawcza nad działaniem ucznia w środowisku rówieśników i w życiu
społeczności lokalnej.
− Przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego życia i brania odpowiedzialności
za podejmowane decyzje.
− Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.
Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczego
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i są jego
współtwórcami w kolejnych etapach realizacji.
2. Wszyscy pracownicy szkoły zgodnie realizują program wychowawczy podejmując
współodpowiedzialność za efekty jego realizacji.
3. Wszyscy własnym przykładem i konsekwencją wspomagają się wzajemnie w zwalczaniu
problemów, przyjmując za nadrzędny cel rozwój ucznia we wszystkich sferach jego
osobowości.
VI.

Główne obszary pracy wychowawczej szkoły

Mając świadomość konieczności pracy wychowawczej nad wszechstronnym rozwojem dzieci,
w Szkole Podstawowej w Kosobudach koncentrować się będziemy na następujących obszarach
działalności wychowawczej:
1. Wychowanie patriotyczne
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2. Wychowanie prozdrowotne
3. Wychowanie ekologiczne
4. Wychowanie kulturalne
5. Wychowanie społeczne
6. Wychowanie moralne
CELE WYCHOWANIA
1. Wychowanie patriotyczne
• Kształtowanie szacunku do własnego państwa, symboli narodowych, pamiątek
historycznych.
• Rozwijanie szacunku do obrzędów i zwyczajów nawiązujących do życia naszych
przodków.
• Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.
• Kultywowanie regionalnych tradycji.
• Dostarczanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych postaci
z dziejów regionu i Polski.
• Budzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej, zabytków, miast i wytworów
kultury narodowej.
• Kształtowanie dumy narodowej.
• Uświadamianie znaczenia świąt narodowych.
• Rozwijanie poczucia solidarności i dążenia do życia w pokoju.
• Poznawanie historii szkoły, miejscowości i najbliższej okolicy.
• Kultywowanie języka, tradycji i obrzędów Małej Ojczyzny.
2. Wychowanie prozdrowotne
• Kształtowanie nawyków higienicznych jako warunku dobrego samopoczucia i zdrowia.
• Przeciwdziałanie zagrożeniom: AIDS, narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi.
• Działanie na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej, prawidłowej postawy
i zgrabnej sylwetki poprzez uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form
wypoczynku na świeżym powietrzu oraz ćwiczenia śródlekcyjne.
 Profilaktyka otyłości, zwiększanie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i w związku
tym propagowanie aktywności fizycznej.
• Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów nie jest dozwolone noszenie w szkole butów
na wysokiej podeszwie lub wysokich obcasach.
• Propagowanie zdrowego trybu życia.
• Rozwijanie opiekuńczego stosunku do kolegów, poszanowanie ich zdrowia i troska
o ich bezpieczeństwo.
• Ze względu na bezpieczeństwo obowiązuje na terenie szkoły zakaz noszenia
biżuterii, która mogłaby stanowić zagrożenie.
• Kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
• Szerzenie oświaty zdrowotnej dotyczącej przyczyn i leczenia różnych chorób.
• Wychowanie do życia w rodzinie poprzez zapoznawanie uczniów z problemami
dojrzewania.
• Rozwijanie integracji z osobami niepełnosprawnymi.
• Wprowadzanie elementów udzielania pomocy przedmedycznej.
• Uświadamianie zagrożeń wynikających z przynależności do różnych grup nieformalnych.

z
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• Uświadamianie psychospołecznych aspektów zdrowia, wdrażania do radzenia sobie
z negatywnymi reakcjami własnymi i innych.
• Zapoznanie z zasadami właściwego postępowania w przypadku kontaktu z przedmiotami
niebezpiecznymi: toksycznymi, łatwopalnymi, wybuchowymi, niewybuchami, niewypałami.

3. Wychowanie ekologiczne
• Poznanie tematyki ekologicznej: ochrony przyrody, zagrożeń dla środowiska.
• Wyrabianie w uczniach nawyków ekonomicznego korzystania z zasobów naturalnych.
• Uświadamianie uczniom korzyści wynikających z zagospodarowania surowców wtórnych.
• Uczenie właściwego stosunku do przyrody.
• Mobilizowanie uczniów do ochrony przyrody w swoim otoczeniu.
4. Wychowanie kulturalne
• Wdrażanie zasad dobrego wychowania.
• Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w szkole, w domu i miejscach
publicznych.
• Organizowanie zajęć służących wyrabianiu umiejętności spostrzegania, oceniania
i przeżywania.
• Rozumienie piękna w przyrodzie, sztuce, literaturze i muzyce.
• Rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa.
• Uczenie kultury słowa, dbałość o piękno języka ojczystego, wdrażanie do odpowiedzialności
za słowo.
• Zwalczanie wulgaryzmów.
• Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania ze środków upowszechniania informacji.
• Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za pamiątki kultury narodowej.
5. Wychowanie społeczne
• Poznanie roli domu rodzinnego i pozycji dziecka w rodzinie – jego praw i obowiązków.
• Dążenie do integracji szkoły z domem rodzinnym.
• Kształtowanie postawy szacunku wobec członków rodziny oraz osób starszych.
• Uświadamianie problemu odpowiedzialności za siebie, grupę, rodzinę i społeczeństwo.
• Integrowanie zespołu klasowego.
• Uczenie poszanowania własności społecznej i osobistej.
• Zapobieganie i zwalczanie: agresji i aktów wandalizmu.
• Budzenie zainteresowań aktualnymi problemami najbliższego otoczenia.
• Wyrabianie odpowiedzialności za dobre imię rodziny, klasy, szkoły.
• Uświadamianie roli zdrowego współzawodnictwa i współpracy w zespole.
• Rozwijanie koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas nauki i zabawy.
• Rozbudzenie motywacji uczenia się i pogłębiania wrażliwości poznawczej i estetycznej,
a przez to kształtowanie refleksyjnej postawy wobec siebie jako człowieka.
• Stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
6. Wychowanie komunikacyjne
50

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA W KOSOBUDACH

• Wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
• Nabywanie nowych umiejętności w zakresie edukacji komunikacyjnej oraz ich
stosowanie w praktyce.
• Organizowanie własnej pracy, wypoczynku i planowanie czasu wolnego, troska
o bezpieczeństwo innych.
• Aby proces dydaktyczno - wychowawczy przebiegał bez zakłóceń, na terenie szkoły
obowiązuje zakaz wnoszenia i używania przez uczniów telefonów komórkowych.
• Wdrażanie do przestrzegania zasad zawartych w regulaminach szkolnych (regulamin
sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, świetlicy, biblioteki szkolnej, pracowni
ICiM i in.).
7. Wychowanie moralne




Ochrona przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego
rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności pornograficznych,
eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy
obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację.
Niezgodne z programem wychowawczym jest farbowanie włosów, malowanie paznokci
i makijaż.
VII.

Obszary działań wychowawczych:

1. Działania nauczycieli podczas zajęć szkolnych oraz pozalekcyjnych szkolnych
i pozaszkolnych. Powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego
nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych szkoły.
Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój ucznia, w wymiarze
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym.
Edukacja szkolna polega więc na harmonijnej realizacji przez nauczyciela zadań w zakresie
nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.
Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.
Dzięki tym obowiązkom nauczyciel jest jednocześnie dydaktykiem, swoistym trenerem i
wychowawcą: przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności, a jednocześnie jest opiekunem, doradcą,
autorytetem i przewodnikiem.
1.1. W zakresie nauczania, szkoła zapewnia uczniom:
 Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.
 Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia.
 Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych
treści.
 Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowoskutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.).
 Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
 Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą
w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
 Poznawanie zasad rozwoju kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej.
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Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.

1.2. Przekazując wiedzę, nauczyciele stwarzają jednocześnie uczniom warunki do nabywania
następujących umiejętności:
 Planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej
odpowiedzialności za własną naukę.
 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.
 Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich,
podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie
obowiązujących norm.
 Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
 Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz
efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
i nawyków.
 Rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
 Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów społecznych.
Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.
1.3. Wszyscy nauczyciele opracowują cele wychowawcze dotyczące swoich zajęć edukacyjnych
oraz realizację ścieżek edukacyjnych, pamiętając o następujących zasadach:









Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swego przedmiotu elementy programu
wychowawczego naszej szkoły.
Największe znaczenie dla wychowania ma ścieżka edukacyjna, czyli „zestaw treści
i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może
odbywać się w ramach nauczania różnych przedmiotów (bloków przedmiotowych)
lub w postaci odrębnych zajęć”. Wszystkie zajęcia szkolne muszą uwzględniać treści
tych ścieżek. Ta forma zajęć, obok nauczania zintegrowanego, służy lepszemu niż dotychczas
przekazywaniu uczniom zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności
i
postaw.
Edukacja szkolna winna być dostosowana do okresów rozwojowych dziecka dlatego
w szkole podstawowej nauczyciele muszą dostosować przekazywanie odpowiedniej wiedzy,
kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci;
muszą umożliwić im poznawanie świata w jego jedności i złożoności; wspomagać ich
samodzielność uczenia się; inspirować ich do wyrażania własnych myśli
i
przeżyć; rozbudzać ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.
Jednym z ważniejszych zadań wychowawczych wspólnych dla wszystkich zajęć
edukacyjnych jest tworzenie klimatu miłości do rodziny, małej i wielkiej ojczyzny oraz
działanie w taki sposób, aby uczniowie uczyli się otwarcia na innych i odpowiedzialności
za społeczność, której są uczestnikami.
Niewerbalną , ale bardzo ważną metodą oddziaływania wychowawczego jest postawa
nauczyciela, dlatego jego powinnością jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również
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bycie przykładem i wzorem.
2. Działania wychowawcze wychowawców klas i poszczególnych nauczycieli mające charakter
ciągły i systematyczny.
Powinności wychowawców klasowych
1) Podstawowym zadaniem każdego wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej
nad uczniami, a w szczególności:
• tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie
do życia w rodzinie i społeczeństwie,
• inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
• kształtowanie dobrej atmosfery w pracy zespołu klasowego, podejmowanie działań
umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w tym zespole oraz pomiędzy uczniami
a innymi członkami społeczności szkolnej,
• rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
2) Istotnym obowiązkiem wychowawców jest także wspieranie rodziców w ich
działalności wychowawczej, zgodnie z uznawanymi przez nich wartościami oraz
uniwersalnym systemem wartości.
3) Każdy wychowawca opracowuje, w oparciu o niniejszy „Program wychowawczy
szkoły”, w porozumieniu z wychowankami i ich rodzicami, klasowy plan pracy
wychowawcy.
4) Szczegółowe zadania wychowawców klasowych oraz formy ich realizacji zostały
określone w Statucie Szkoły Podstawowej w Kosobudach.
Szczególne obowiązki wychowawcy klasowego:
1. Wywiązywanie się z wszelkich prac ustalonych w ramach planu pracy
dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
2. Kontrola frekwencji klasy.
3. Ustalanie uczniowskich dyżurów porządkowych oraz prowadzenia ćwiczeń
śródlekcyjnych w klasie.
4. Ustalanie z uczniami i wszystkimi pracownikami szkoły ocen ze sprawowania
zgodnych z WSO wg przyjętej skali punktowej.
5. Czuwanie nad estetycznym i aktualnym wystrojem sali lekcyjnej.
6. Egzekwowanie czystości i ładu w klasie.
7. Otoczenie opieką uczniów potrzebujących dodatkowej pomocy: materialnej,
psychologicznej, pedagogicznej, lekarskiej lub innej.
8. Opracowanie planu pracy wychowawcy ( w tym tematyki spotkań z rodzicami).
9. Organizowanie biwaków i wycieczek, i opieka nad uczniami podczas ich trwania.
10. Uczestniczenie i opieka nad uczniami we wszystkich uroczystościach, imprezach,
apelach klasowych oraz szkolnych.
11. Przeprowadzanie w klasie systematycznej analizy zachowania podczas zajęć
lekcyjnych, przerw, uroczystości, apeli itp.
12. Organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami.
13. Inspirowanie pracy trójki klasowej.
14. Podejmowanie decyzji i rozstrzyganie różnych spraw klasowych.
15. Sumienne prowadzenie dokumentacji klasy: arkuszy ocen, dziennika lekcyjnego
53

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA W KOSOBUDACH

oraz teczki wychowawcy.
16. Systematyczne kontrolowanie dbałości uczniów o mienie szkolne i porządek.
17. Natychmiastowe reagowanie na wszystkie negatywne przejawy zachowania uczniów.
18. Przygotowanie sprawozdań z pracy wychowawcy na posiedzenia rad pedagogicznych.
19. Egzekwowanie noszenia przez uczniów na terenie budynku szkolnego, w dni deszczowe
oraz w okresie zimowym, obuwia zmiennego.
20. Przeciwdziałanie przemocy fizycznej i psychicznej.
Wychowawcze zadania nauczyciela, zgodne z hasłem: ,,Każdy nauczyciel wychowawcą”:
• Natychmiastowe reagowanie na wszystkie negatywne przejawy zachowania uczniów
począwszy od podstaw tj. zwrotów grzecznościowych, wycierania obuwia, pozostawianie
po sobie bałaganu czy nieokazywania szacunku osobom starszym.
• Wpisywanie uczniom pozytywnych i negatywnych uwag do dziennika lub zeszytu
przygotowanego przez wychowawcę oraz dzienniczka ucznia.
• Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.
• Kształtowanie umiejętności współdziałania i współistnienia w grupie rówieśniczej przez
wspólną naukę, zabawę, wybór właściwej formy wypoczynku (spędzenia wolnego czasu).
• Wspomaganie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania
decyzji.
• Wyrabianie i utrwalanie nawyków kulturalnych, uwrażliwianie na stosowanie form
grzecznościowych, unikanie agresji i wulgaryzmów.
• Uczenie szacunku dla dobra wspólnego i tolerancji jako podstawy życia w społeczeństwie.
• Rozwijanie dociekliwości poznawczej, poszukującej prawdy, dobra i piękna w świecie.
• Kształtowanie odpowiedzialności za swoje czyny i słowa.
• Uczenie obiektywizmu w ocenie siebie i innych.
• Wspomaganie wzrastania dzieci w klimacie miłości do rodziny.
• Promowanie i wyrabianie postaw zdrowego trybu życia.
• Kontrolowanie i egzekwowanie noszenia przez uczniów na sali gimnastycznej obuwia
sportowego o jasnej podeszwie (nauczyciele wychowania fizycznego).
• Kształtowanie postaw patriotycznych; budzenie i utrwalanie związku z ,,małą ojczyzną”
i społecznością lokalną.
 Ścisłe kontakty i współpraca z prawnymi opiekunami uczniów poprzez organizowanie zebrań,
pogadanek, drzwi otwartych i indywidualnych kontaktów z rodzicami, organizowanymi zgodnie
z potrzebami wynikającymi w danej chwili czy sytuacji.
Wzór osobowy nauczyciela – wychowawcy:
• Działalność wychowawczą łączy z pracą dydaktyczną i opiekuńczą.
• Współpracuje z domem rodzinnym ucznia.
• W swoim działaniu jest sprawiedliwy i konsekwentny.
• W kontaktach z rodzicami i uczniami tworzy klimat wzajemnego zaufania i współpracy,
potrafi słuchać i otwarcie wyrażać swoje oczekiwania.
• Uczniów powierzonych sobie potrafi mobilizować do twórczej pracy, pomocy innym
i dbania o siebie.
• Jest autorytetem i przewodnikiem dla uczniów, potrafi rozwiązywać problemy, z którymi się
do niego zwrócą.
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VIII. OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI
Szkoła zapewnia rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji z dyrektorem, wychowawcą
klasy i nauczycielami oraz możliwość korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Nauczyciele, opiekunowie klas (w formach adekwatnych do etapu edukacyjnego, ustalonych przez
szkołę) na bieżąco informują rodziców o ważnych sprawach dotyczących ich dziecka.
W sytuacji uporczywego powtarzania się negatywnych zachowań ucznia szkoła zastrzega sobie
możliwość korzystania z uprawnień statutowych, łącznie z wnioskowaniem o skreślenie dziecka
z listy uczniów.
Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców,
działają zgodnie z obszarami działań wychowawczych - opisanych w punkcie VI tego programu.
Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem klasowych rad rodziców i Zarządu
Rady Rodziców. W tym celu Dyrektor Szkoły uczestniczy w zebraniach Rady Rodziców
oraz może je zwoływać.
Zarząd Rady Rodziców we wrześniu przekazuje Dyrektorowi Szkoły plan pracy
na dany rok szkolny, który służy ustaleniu wspólnego planu pracy ( również w zakresie
finansowym).
Rodzice współtworzą i opiniują szkolne dokumenty określające działalność edukacyjną
szkoły: wewnątrzszkolny system oceniania oraz program wychowawczy i profilaktyczny
szkoły.
Szkoła umożliwia rodzicom zapoznanie się z planowanymi działaniami wychowawczymi,
programami nauczania oraz zasadami oceniania.
Nauczyciele i wychowawcy uzgadniają z rodzicami wszystkie swoje działania
wychowawcze.
Rodzice współuczestniczą ze szkołą we wszystkich jej zamierzeniach dotyczących ich
dziecka.
Biorą udział w różnorodnego typu imprezach organizowanych przez szkołę, a niektóre
z nich organizują.
Dyrektor, nauczyciele i wychowawcy zawiadamiają rodziców o ważnych sprawach
i wydarzeniach w formie pisemnej.
Szkoła zapewnia rodzicom możliwość indywidualnej konsultacji z nauczycielami
i wychowawcami w ustalonych przez nich i podanych do ogólnej wiadomości terminach.
Inne formy kontaktów z rodzicami zostały określone w Statucie Szkoły Podstawowej
im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach.
Szkoła zapewnia rodzicom możliwość uczestniczenia w „dniach otwartych szkoły”
oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.
Rodzice mają prawo do uzyskiwania w atmosferze życzliwości rzetelnej informacji
na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności
w szkole.
Rodzice mają możliwość zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych oraz usprawiedliwienia
jego nieobecności w szkole w formie pisemnej, ustnej bezpośredniej lub telefonicznej,
z podaniem przyczyny absencji dziecka.
Szkoła oczekuje od rodziców rzetelnej informacji na temat zdrowia dziecka oraz jego
potrzeb opiekuńczo-wychowawczych.
Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za umyślne
zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez swoje dzieci.
55

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA W KOSOBUDACH

16.
17.

Zadaniem rodziców jest stworzenie warunków pracy dziecka w domu oraz dopilnowanie,
aby dziecko było przygotowane do zajęć lekcyjnych.
Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, to nakłada na nich
obowiązek wpojenia podstawowych zasad dobrego wychowania.

Rodzic powinien:











usprawiedliwić nieobecności ucznia na zajęciach najpóźniej w dwa tygodnie
po powrocie dziecka do szkoły,
wskazane jest bieżące przekazywanie informacji o nieobecności dziecka telefonicznie, ustnie
lub pisemnie u wychowawcy lub dyrektora - nieobecność ucznia w szkole usprawiedliwia
opiekun klasy w dzienniku klasowym;
poinformować dyrektora szkoły o długoterminowym zwolnieniu lekarskim z zajęć
wychowania fizycznego niezwłocznie po otrzymaniu zwolnienia;
poinformować dyrektora szkoły lub opiekuna klasy o przewlekłej chorobie ucznia
wpływającej na jego funkcjonowanie w szkole;
w ciągu 5 dni od dnia rozpoczęcia nauki - wypełnić i dostarczyć do sekretariatu
wymagane deklaracje;
systematycznie sprawdzać dzienniczek i zeszyty dziecka, brać udział w zebraniach
szkolnych, stawiać się na wezwania dyrektora lub wychowawcy klasy;
współpracować w zakresie nauczania, wychowania i opieki ze szkołą;
wyposażyć dziecko, na okres zimowy i dni deszczowe, w obuwie zmienne
niezagrażające jego zdrowiu oraz obuwie sportowe o jasnej podeszwie obowiązujące
na sali gimnastycznej;
dopilnować obowiązku zakładania stroju galowego zgodnie ze statutem;
wspierać szkołę w realizacji programu wychowawczego.
Szkoła powinna informować rodziców o:






wymaganiach i ocenach, zgodnie z zasadami opisanymi w statucie szkoły;
sygnalizowanym lub obserwowanym złym samopoczuciu ucznia wpływającym na jego
funkcjonowanie w szkole i rodzącym obawy co do stanu zdrowia;
nieobecności ucznia w szkole dłuższej niż tydzień lub krótszej, ale której przyczyna nie
została w ciągu dwóch tygodni wyjaśniona - opiekun klasy kontaktuje się
z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia w celu wyjaśnienia powodów nieobecności;
nieprzestrzeganiu przez dziecko regulaminów szkolnych.

Inne działania
 Apele szkolne
1. Harmonogram apeli szkolnych, ich tematykę oraz osoby odpowiedzialne ustala Dyrekcja
na początku każdego roku szkolnego po wysłuchaniu propozycji i opinii wychowawców.
2. Prezentowany przez zespół uczniowski główny temat apelu szkolnego wynika
z realizowanych w szkole zadań wychowawczych.
 Przyjaciel Szkoły
Osobom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju naszej szkoły,
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wspierają nas w jej statutowych działaniach, jest przyznawany honorowy tytuł „Przyjaciel
Szkoły”.
 Zasady współpracy wychowawczej z samorządami
1. Szkoła bierze udział w uroczystościach państwowych i lokalnych organizowanych
na terenie naszej miejscowości przez władze samorządowe.
2. Szkoła włącza się w działania kulturalno – oświatowe samorządu powiatowego, gminnego
i wiejskiego między innymi poprzez uczestnictwo w organizowanych przez te samorządy
imprezach typu:
• Dzień Leśnika,
• konkursy dla dzieci i młodzieży,
• zawody sportowe.
3. Szkoła organizuje spotkania uczniów z przedstawicielami organów władzy
Samorządowej.
4. Szkoła zaprasza przedstawicieli samorządu terytorialnego do udziału
w uroczystościach szkolnych i innych ważnych wydarzeniach w życiu społeczności
szkolnej.
3. Szkoła zapoznaje uczniów z pracą urzędów.
4. Szkoła współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu uzyskania
pomocy dla dzieci z rodzin odczuwających niedostatek ekonomiczny.
5. Szkoła informuje organy samorządu terytorialnego o istotnych problemach i potrzebach
związanych z jej statutową działalnością i oczekuje pomocy w ich rozwiązaniu
i zaspokajaniu.
5. Wdrażanie i ewaluacja szkolnego programu profilaktycznego.
6. Wspieranie samorządności uczniów.
Cele wychowawcze szkolnego samorządu uczniowskiego
1. Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdobywanie doświadczeń we wspólnym
działaniu w grupie rówieśniczej.
2. Kształtowanie i rozwijanie sztuki samorządności w perspektywie udziału w dalszym życiu
społecznym.
3. Uczenie się demokratycznych form współżycia.
4. Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samodzielności, samokontroli, samooceny
i samodyscypliny uczniów.
5. Rozwijanie umiejętności współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się,
przyjmowania współodpowiedzialności za grupę.
6. Rozwijanie umiejętności partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji
celów wychowawczych szkoły.
7. Stworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w samodzielnym rozwiązywaniu
problemów własnych i grup.
8. Rozwijanie inicjatywy uczniów.
9. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych: obowiązkowości, odpowiedzialności,
rzetelności, szacunku dla innych i troski o wspólne dobro.
7. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
8. Umożliwienie częstych wyjazdów szkolnych, dających możliwość
poznawania regionu i kraju.
9. Organizowanie uroczystości szkolnych i angażowanie uczniów w czynne
branie udziału w tych uroczystościach i w ich przygotowaniu.
Stałe elementy kalendarza uroczystości i imprez
57

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA W KOSOBUDACH

1. SPRZĄTANIE ŚWIATA
2. PASOWANIE I ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I
3. ZABAWA ANDRZEJKOWA
4. MIKOŁAJ
5. KLASOWE SPOTKANIA WIGILIJNE I SZKOLNE SPOTKANIE OPŁATKOWE
6. JASEŁKA
7. ZABAWA KARNAWAŁOWA
8. DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA I DZIEŃ MATKI/DZIEŃ RODZINY
9. POWITANIE WIOSNY I OBCHODY DNIA ZIEMI
10. DZIEŃ DZIECKA I SPORTU
11. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I POŻEGNANIE UCZNIÓW KLASY VI
Planowane efekty oddziaływań wychowawczych:
Uczeń:
• ma poczucie przynależności do klasy i szkoły,
• realizuje potrzebę działania w grupie klasowej,
• współtworzy i respektuje normy klasowe,
• uczy się odpowiedzialności za działanie i wizerunek grupy,
• zna zasady bezpiecznego poruszania się po szkole i jej najbliższej okolicy,
• zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje,
• szanuje dorosłych i rówieśników,
• próbuje samodzielnie rozwiązywać problemy,
• potrafi współpracować w grupie w pracy i zabawie,
• zna symbole narodowe , wie jak się wobec nich zachować,
• zna i rozumie pojęcia: kultura osobista, norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność,
• dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je,
• rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych,
• jest świadomy swoich praw i obowiązków,
• wie, do kogo zwrócić się o pomoc,
• zna i stosuje w praktyce zasady aktywnego słuchania,
• potrafi jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi,
• używa komunikatu JA jako zwrotu przedstawiającego odczucia nadawcy,
• potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania,
• obserwuje i ocenia własne zachowanie w różnych sytuacjach,
• ma świadomość swoich zalet i wad,
• rozumie potrzeby swoje i innych ludzi,
• rozumie potrzebę krytycznego podejścia do spotykanych wzorców,
• potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować,
• potrafi rozpoznać w swoim otoczeniu pozytywne wzorce,
• ma motywację do podejmowania właściwych decyzji i dokonywania prawidłowych
wyborów,
• rozumie konieczność wyznaczania sobie celów i dąży do ich osiągania,
• potrafi dokonywać samooceny i samokontroli,
• potrafi współdziałać z rówieśnikami i dorosłymi,
• okazuje szacunek i chętnie pomaga osobom potrzebującym,
• dostrzega potrzeby własne i innych,
• przyjmuje pomoc jako objaw koleżeństwa i stara się ją odwzajemnić.

58

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA W KOSOBUDACH

Dokumentami współpracującymi ze Szkolnym Programem Wychowawczym są:
1. Plan Pracy Szkoły na bieżący rok.
2. Roczne (lub na każdy etap kształcenia) plany pracy wychowawców wraz
z harmonogramami działań wychowawczych.
3. Kalendarz roku szkolnego.
4. Plan spotkań z rodzicami.
5. Wewnątrzszkolny system oceniania.
6. Szkolny Program Profilaktyczny.
Postanowienia końcowe
1.

2.

Program Wychowawczy Szkoły (oraz jego zmiany) w każdym roku szkolnym ustalany
jest przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną. W razie nie uchwalenia programu przez
wymienione organy szkolne w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, program ten
ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
Szczegółowy plan pracy wychowawczej na każdy rok szkolny, zgodny z Programem
Wychowawczym Szkoły, uzgadnia wychowawca z uczniami, ich rodzicami oraz innymi
nauczycielami uczącymi w danym oddziale, po czym jeden egzemplarz przekazuje do 10
października Dyrektorowi Szkoły, do dokumentacji szkolnej
Pozytywna opinia Rady Rodziców:
……………………………………………………………

Pozytywna opinia Samorządu Uczniowskiego:
……………………………………………………………

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w
Kosobudach został zatwierdzony na posiedzeniu

Rady Pedagogicznej w dniu

…………
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Szkolny Program
Profilaktyczny

„Bądź bezpieczny od dziś”
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Szkoła Podstawowa
im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia
w Kosobudach
Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
3. Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka.
4. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ze zmianami.
5. Uchwała Rady Ministrów Nr 186/2006 z dnia 7 listopada w sprawie działań administracji
rządowej przeciwko przemocy w szkole.
6. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
Program profilaktyki szkolnej to ogół działań chroniących dzieci i młodzieżprzed
zakłóceniami w ich rozwoju i interweniujących w sytuacji pojawiających się zagrożeń.Podstawa
programu zakłada, że nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierają w tym zakresie
obowiązek rodziców.W celu rozpoznania problemów wychowawczych w naszej szkole dokonaliśmy
diagnozy środowiska szkolnego (nauczyciele i uczniowie) oraz środowiska rodzinnego uczniów.W
wyniku analizy przeprowadzonych ankiet, obserwacji i przeprowadzonych rozmów możemy
wyciągnąć wnioski – priorytety profilaktyczne szkoły.

Priorytety profilaktyczne szkoły
W programie profilaktycznym uwzględnia siętematy związane z prowadzeniem
w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu
życia wśród dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Priorytetem jest też opóźnienie inicjacji nikotynowej,
alkoholowej oraz przeciwdziałanie zjawiskom przemocy psychicznej i fizycznej,
a
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także walka z dopalaczami i narkotykami

Czynniki chroniące wynikające z analizy przeprowadzonych ankiet
Analiza przeprowadzonych ankiet wykazała, iż uczniowie czują się bezpiecznie w naszej
szkole.
Problem „złego dotyku” oraz problem narkomanii w szkole nie istnieje. Nie obserwuje się wagarów,
ucieczek z domu ani przestępczości. Dobra jest współpraca szkoły z Kościołem, rodzicami i lokalną
społecznością.
W związku z tym celowe jest prowadzenie dotychczasowych działań, aby wspierać czynniki
chroniące.

Głównym zadaniem szkoły w realizacji założonych celów jest:


Zachęcanie uczniów do pokonywania trudności.



Pokazywanie, jak mogą to zrobić.



Wskazywanie różnych rodzajów aktywności przydatnych dla wszechstronnego
rozwoju.



Wywoływane chęci akceptacji i wiary w siebie jako elementy niezbędne w
utrwalaniu prawidłowych postaw i zachowań.

Cele ogólne programu to:

I.













Opóźnienie inicjacji nikotynowej;
Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy fizycznej i psychicznej;
Zmniejszenie zagrożeń dotyczących kontaktów dzieci z alkoholem;
Eliminowanie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im – narkotyki i dopalacze;
Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości;
Tworzenie zdrowej atmosfery wokół dziecka;
Działanie wzmacniające czynniki chroniące przed patologią;
Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju młodego człowieka jako jednostki zdolnej
do życia w ramach różnych wspólnot;
Stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły;
Stworzenie warunków przetrwania szkoły wolnej od zagrożeń;
Promocja zdrowego stylu życia;
Utrwalanie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój.
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II.

Formy działań:







III.

aktywne metody stosowane na lekcjach – nauczanie profilaktyczne,
praca indywidualna z uczniami potrzebującymi wsparcia,
spotkanie ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach, z
policjantem, strażakiem, lekarzem, pielęgniarką, dietetykiem, znanymi osobami
naszego regionu,
wywiadówki,
konkursy, formy teatralne,
imprezy środowiskowe, itp.

Umiejętności oczekiwane:




















pozytywne zmiany w zakresie samooceny i wzrostu poczucia własnej wartości,
nabycie umiejętności przeciwstawiania się presji do używania środków odurzających,
umiejętność dbania o własne bezpieczeństwo,
nabycie rzetelnej wiedzy o szkodliwości alkoholu, nikotyny,
poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego żywienia oraz znaczenia aktywności
fizycznej dla zdrowia człowieka – w ramach prewencji otyłości dziecięcej;
umiejętność podejmowania własnych decyzji oraz oceniania ich konsekwencji,
pozytywne zmiany w funkcjonowaniu szkolnym (wzrost osiągnięć szkolnych,
uczestnictwo w zajęciach nadobowiązkowych, opieka nad młodszymi kolegami),
zaangażowanie młodych ludzi w profilaktykę uzależnień,
poszerzenie wiedzy prawnej uczniów,
nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów
przez
uczniów,
poprawa w relacjach uczeń – uczeń, uczeń – osoba dorosła,
wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie
w
trudnych sytuacjach wychowawczych,
poprawa sytuacji wychowawczej w szkole,
objęcie opieką jak największej liczby uczniów zaniedbanych środowiskowo,
poprawa kultury zachowań i kultury języka,
podniesienie poziomu nawyków higienicznych,
wypracowanie umiejętności sprawnego organizowania czasu wolnego,
wyrobienie prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia,
pozyskiwanie rodziców do aktywnej współpracy.

Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością profilaktyczną w
środowisku lokalnym, gdyż środowisko to odgrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości ucznia.
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Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do
właściwych wyborów życiowych.

Treści programu profilaktyki ze wskazaniem adresata

IV.

Uczniowie
-

uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych,

np.:

umiejętności radzenia sobie ze stresem, nawiązywania i podtrzymywania dobrych
kontaktów z ludźmi, odpierania presji otoczenia i grupy rówieśniczej itp.;
-

uczenie umiejętności prowadzenia aktywnego trybu życia i prawidłowego odżywiania
celem unikania otyłości dziecięcej bądź walki z nią;

-

motywowanie do podejmowania osobistych wyborów i postanowień przez uczniów;

-

uczenie akceptowanych społecznie sposobów spędzania wolnego czasu;

-

przekazanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych;

Rodzice
-

podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców;

-

współdziałanie rodziców w realizacji działań profilaktycznych;

-

współudział rodziców przy rozwiązywaniu konfliktów klasowych i szkolnych;

-

pomoc rodziców w rozwiązywaniu problemów dziecka;

Nauczyciele
-

prezentowanie prawidłowych wzorów zachowań nauczycieli i innych pracowników
szkoły;

-

podnoszenie wiedzy i doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli;

-

utrzymywanie osobowych relacji z uczniami poprzez konsultacje;

-

indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych;

-

rozwijanie umiejętności dobrej współpracy nauczyciele- rodzice;

-

wyciąganie odpowiednich konsekwencji przez nauczycieli i innych pracowników szkoły
wobec nieprawidłowych zachowań uczniów.
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Zadania programu również są ujęte w planach wychowawczych dla poszczególnych klas i
podlegają ewaluacji.

V.

Instytucje wspomagające szkołę w działaniach profilaktycznych



Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna



Gminny Ośrodek Zdrowia



Centrum Pomocy Rodzinie



Ośrodek Pomocy Społecznej



Komenda Powiatowa Policji



Sąd Rodzinny



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szczegółowe zadania do realizacji:
Cele szczegółowe :
1. Dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz procedur postępowania
w przypadku łamania obowiązujących zasad.
2. Dostarczenie wiedzy na temat przyczyn zachowań agresywnych.
3. Wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z sytuacją
przemocy i agresji.
4. Integracja uczniów w szkole i wzmocnienie więzi.
5. Ochrona uczniów przed zagrożeniami.
6. Reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
7. Poszerzenie wiedzy prawnej uczniów.
8. Pomoc w rozwijaniu zdolności do samokontroli i samoobserwacji.
9. Osłabienie czynników ryzyka poprzez dostarczenie adekwatnych informacji na temat
skutków zachowań ryzykownych.
10. Kształcenie umiejętności interpersonalnych.
11. Poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej jednostki.
12. Przekazywanie norm moralnych związanych z wolnością człowieka.
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13. Rozwijanie zdolności do samokontroli i samooceny ucznia.
14. Doskonalenie technik pracy umysłowej.
15. Kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresu.
16. Propagowanie zdrowego stylu życia. Podejmowanie działań prewencyjnych związanych z otyłością
dzieci.Poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego żywienia oraz znaczenia aktywności fizycznej dla
zdrowia człowieka.
17. Doskonalenie umiejętności asertywnych.
18. Kształcenie umiejętności radzenia sobie z przemocą i agresją.
19. Dostarczenie informacji na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

Zadania:
1. Dostarczenie wiedzy uczniom na temat własnych praw i obowiązków.
2. Zapoznanie z przepisami prawa szkolnego.
3. Przybliżenie dokumentów opisujących prawa człowieka.
4. Odpowiedzialność prawna nieletnich.
5. Nabywanie i doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
6. Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
7. Doskonalenie zachowań asertywnych.
8. Propagowanie zdrowego stylu życia, walka z otyłością.
9. Higiena pracy umysłowej.
10. Ochrona przed zagrożeniami – zapobieganie zagrożeniom.
11. Nie uzależnieniom (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, nadmierne spożywanie leków).
12. Aktywne formy wypoczynku.
13. Niwelowanie skutków niepowodzeń szkolnych.
14. Poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków.
15. Rozwijamy zdolność współodczuwania – empatii oraz uwrażliwiamy na uczucia

i potrzeby

innych ludzi.
16. Wpływ grupy rówieśniczej.
17. Klasa jako element społeczności szkolnej.
18. Doskonalenie umiejętności społecznych w celu kształcenia zachowań nieagresywnych.
19. Promocja postaw prozdrowotnych.
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20. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.
21. Umiejętność radzenia sobie z własną i cudzą agresją.
22. Sposoby radzenia sobie z porażkami szkolnymi – niwelowanie problemów edukacyjnych
uczniów z trudnościami szkolnymi.
23. Prawidłowe więzi w rodzinie gwarantem sukcesów życiowych.
24. Poszanowanie wartości społecznych.
25. Prawo człowieka do wolności, poczucia bezpieczeństwa - walka z nietolerancją, rasizmem i
przemocą.
26. Samoocena jako sposób na własny rozwój.
27. Zdrowy styl życia – higiena pracy umysłowej.
28. Profilaktyka uzależnień.
29. Profilaktyka HIV i AIDS – istota zakażenia wirusem HIV.
30. Modelowanie pozytywnych wzorców zachowań.
31. Osiąganie celów życiowych i zainteresowanie dalszą nauką jako sposób osiągnięcia sukcesu
zawodowego.
32. Postawy asertywne w relacjach interpersonalnych.
33. Wartość rodziny w życiu człowieka.
Program naszej szkoły kierowany jest do każdego ucznia, jego rodziców
i nauczycieli. Odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, grupie klasowej
oraz w środowisku.
Zadania, formy i sposoby działań w zakresie profilaktyki dostosowane są do wieku uczniów.
W ramach programu działamy w następujących obszarach:
 Żyjmy zdrowo
 Ruch i wypoczynek
 Żyjmy bezpiecznie
 Zdrowie psychiczne
 Ja w grupie i w rodzinie
 Reagujemy na otaczające nas zło
 Ja przeciw używkom

OBSZAR DZIAŁANIA
- ŻYJMY ZDROWO ZADANIA

Dbajmy o zdrowie
- pojęcie zdrowia

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

Pogadanka, lekcje
wychowawcze, lekcje

Wychowawcy,
rodzice, nauczyciel

OCZEKIWANE
EFEKTY

Uczeń przestrzega
higieny
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i choroby,
choroby brudnych
rąk, zakaźne,
wirusowe i
bakteryjne, słuchu i
wzroku
Codzienna toaleta

przyrody, pikniki,
pokazy, konkursy,
badania profilaktyczne
specjalistyczne

Pogadanka, czystość
jako jeden z
wyznaczników oceny z
zachowania
Jak dbamy o zęby?
Pogadanka, lekcje
wychowawcze, lekcje
przyrody, fluoryzacja,
spotkania tematyczne
dla uczniów i rodziców,
program „Akademia
Aqafresch”
Ubieramy się
Pogadanka, lekcje
odpowiednio do
wychowawcze, lekcje
pogody
przyrody
Zasady prawidłowego Pogadanka, lekcje
odżywiania się; skutki wychowawcze, lekcje
niewłaściwego
przyrody, programy
odżywiania się; walka rządowe i
z otyłością,
rekomendowane przez
żywienie ekologiczne Unię Europejską,
programy „Szklanka
mleka”, „Śniadanie daje
moc”, „Warzywa i
owoce”, „Woda w
szkole”.
Wdrażanie programu Pogadanka, akcja
Lekki tornister
ważenia plecaków i
tornistrów, lustracje,

przyrody

Pielęgniarka
szkolna,
wychowawcy

Uczeń przestrzega
zasad codziennej
higieny

Pielęgniarka
szkolna,
wychowawcy,
nauczyciel przyrody

Uczeń dba o zęby,
systematycznie
kontroluje
uzębienie

Wychowawcy klas

Uczeń przestrzega
zasad właściwego
ubioru
Uczeń stosuje w
codziennym
żywieniu zasady
prawidłowego
odżywiania, potrafi
przyrządzić
podstawowe
potrawy

Nauczyciele
przyrody,
wychowawcy

Pedagog,
wychowawcy,
bibliotekarz, rodzice

Minimalizowanie
zawartości
uczniowskiego
tornistra.
Podręczniki w
salach
przedmiotowych

OBSZAR DZIAŁANIA
- RUCH I WYPOCZYNEK ZADANIA
Wpływ ruchu,
czynnego
wypoczynku

SPOSOBY
REALIZACJI
Pogadanka,
lekcje wychowania
fizycznego, lekcje

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
Nauczyciele przyrody,
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej,

OCZEKIWANE
EFEKTY
Uczeń rozwija swoją
sprawność fizyczną
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na zdrowie
człowieka
Wady postawy ćwiczenia
korekcyjne

Ćwiczenia
śródlekcyjne

Propagowanie
ruchu na świeżym
powietrzu,

Jak i kiedy
korzystać z TV,
gier
komputerowych,
Internetu?

Organizacja
wycieczek
krajoznawczoturystycznych

Jak ciekawie
spędzić czas
wolny?

przyrody, kółka
sportowe
Zajęcia na pływalni,
lekcje wychowania
fizycznego,
gimnastyka
korekcyjna,
pogadanki
Organizowanie
ćwiczeń
śródlekcyjnych,
metoda Denisona
Wycieczki,
ćwiczenia na
świeżym powietrzu,
gry i zabawy
sportowe, marsze,
biegi, zabawy na
śniegu i lodzie,
lekcje wychowania
fizycznego, zajęcia
świetlicowe, zawody
sportowe szkolne i
pozaszkolne
Dyskusja,
pogadanka, drama,
koła komputerowe,
pogadanki dla
rodziców,
indywidualne
rozmowy, gazetki
ścienne, akcje
propagandowe,
program
„Bezpieczni w sieci”
Zapoznanie z
regulaminem
wycieczek,
wycieczki, Zielone
Szkoły,

nauczyciele wychowania
fizycznego
Nauczyciele wychowania
fizycznego

Pogadanka,
dyskusja, kółka
zainteresowań,
zajęcia we
współpracy ze
świetlicą wiejską
oraz CKiB

Nauczyciele,
wychowawcy

Zmniejszenie liczby
uczniów, u których
występują wady
postawy

Wszyscy nauczyciele

Poprawa formy
psychicznej uczniów
w czasie lekcji

Nauczyciel przyrody,
wychowania fizycznego,
nauczyciele i
wychowawcy świetlicy

Uczeń wie, że ruch,
szczególnie na
świeżym powietrzu,
jest najlepszym
sposobem na
poprawienie
samopoczucia.
Uczeń aktywnie i
bezpiecznie spędza
czas.

Nauczyciele, bibliotekarz,
wychowawcy,

Uczeń przestrzega
zasad właściwego
korzystania z
mediów
elektronicznych.
Rodzice mają
kontrolę nad czasem
spędzanym przez
dzieci przy
komputerze i TV.

Wychowawcy, rodzice,

Uczeń zna i
przestrzega
regulamin, aktywnie
poznaje historię,
geografię i przyrodę
Polski.
Uczeń wie, jakie są
formy spędzania
wolnego czasu, umie
korzystać z oferty
dostępnych zajęć

69

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA W KOSOBUDACH

Organizacja
konkursów o
tematyce
zdrowotnej

w Brusach
Pogadanki,
przygotowania do
konkursów i
konkursy

Opiekun koła
przyrodniczego,
nauczyciel przyrody,
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Tematyka zdrowotna
jest rozpropagowana
wśród uczniów

OBSZAR DZIAŁANIA
- ŻYJMY BEZPIECZNIE ZADANIA
Bezpieczeństwo
w drodze do
szkoły i podczas
zabaw
Poznajemy znaki
drogowe
Zasady
bezpiecznego
poruszania się po
ulicy pieszego i
rowerzysty
Stosujemy
regulamin
dotyczący
bezpieczeństwa
podczas przerw
Zapoznanie z
numerami
alarmowymi:
Pogotowie, Straż,
Policja, 112

Zapoznanie
uczniów z drogą
ewakuacyjną
szkoły
Udzielenie
pierwszej pomocy
w nagłych
wypadkach i
drobnych urazach

SPOSOBY
REALIZACJI
Spotkania ze
Policją i innymi
organizacjami,
program nauczania

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej,
wychowawcy

OCZEKIWANE
EFEKTY
Uczeń przestrzega
zasad bezpiecznej
drogi do szkoły i
bezpiecznego
spędzania czasu
Uczeń zna znaki
drogowe

Lekcje poświęcone
wychowaniu
komunikacyjnemu
Spotkani z Policją,
lekcje poświęcone
wychowaniu
komunikacyjnemu

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej,
nauczyciel techniki
Nauczyciel
przygotowujący do
egzaminu na kartę
rowerową, nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej,

Pogadanki, apele
porządkowe,
regulamin

Samorząd szkolny,
wychowawcy, nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej,

Spotkania z
pracownikami
Policji, Pogotowia,
Straży Pożarnej,
wychowawcy,
lekcje wychowania
komunikacyjnego
Lekcje
informacyjne,
próbne alarmy

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej,
nauczyciel przyrody i
techniki, wychowawcy

Uczeń potrafi w
razie potrzeby
skorzystać z
numerów
alarmowych

Wychowawcy

Uczeń zna drogi
ewakuacyjne w
szkole

Pokaz prowadzony
przez pielęgniarkę,
nauczyciela
przyrody i
wychowania

Nauczyciele nauczania
zintegrowanego,
pielęgniarka
szkolna,nauczyciel
przyrody i wychowania

Uczeń zna
podstawowe zasady
udzielania pierwszej
pomocy. Uczeń wie,
do kogo zwrócić się

Uczeń potrafi
bezpiecznie poruszać
się po drodze.
Uczeń starszej klasy
posiada kartę
rowerową
Uczeń wie, jak się
zachować w czasie
przerw na terenie
szkoły
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fizycznego

fizycznego

w sytuacjach
zagrażających
zdrowiu lub życiu
innych

OBSZAR DZIAŁANIA
- ZDROWIE PSYCHICZNE ZADANIA
Stres i sposoby
radzenia sobie ze
stresem.

Określenie
pozytywnych i
negatywnych
emocji.
Rozpoznawanie
uczuć.
Autoportret akceptacja
własnych wad i
zalet
Sposoby
rozwiązywania
własnych
problemów

Wykorzystanie
telefonów
zaufania

SPOSOBY
REALIZACJI
Pogadanki,
ćwiczenia
praktyczne
indywidualne i
grupowe, drama,
spotkania z
psychologiem i
pedagogiem.
Ćwiczenia
praktyczne, drama,
pogadanki,

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
Wychowawca, psycholog,
nauczyciele, pedagog

OCZEKIWANE
EFEKTY
Uczeń potrafi
zdefiniować stres.
Uczeń zna
podstawowe sposoby
radzenia sobie ze
stresem i stosuje je
w praktyce.

Wychowawcy, nauczyciele

Uczeń potrafi
nazwać emocje,
których doświadcza.
Rozpoznaje również
uczucia.

Lekcje plastyki,
drama, ćwiczenia
praktyczne,

Nauczyciele,
wychowawcy, logopeda

Zajęcia tematyczne,
ćwiczenia
praktyczne,
realizacja planów
wychowawczych w
klasach
Spotkania
tematyczne w
klasach

wychowawcy

Uczeń zna swoje
mocne i słabe strony
i potrafi je właściwie
wykorzystać.
Uczeń potrafi sobie
radzić w trudnych
dla niego sytuacjach.
Uczeń wie, do kogo
zwrócić się o pomoc.

wychowawcy

Uczeń zna telefony
międzynarodowe
116… oraz inne
wyspecjalizowane.

OBSZAR DZIAŁANIA
- JA W GRUPIE I RODZINIE ZADANIA
Kultura na co
dzień - Uczymy
porozumiewać się
ze sobą

SPOSOBY
REALIZACJI
Pogadanka, metody
aktywne, ćwiczenia
praktyczne,
dyskusja, codzienne

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
Wszyscy nauczyciele,
realizator zewnętrzny,
rodzice, wychowawcy

OCZEKIWANE
EFEKTY
Uczniowie znają i
stosują w praktyce
zasady kulturalnego
zachowania i
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rozmowy
Integracja zespołu
klasowego,
uczucia budujące
klasę

Współpraca w
zespole,

Poznawanie praw
i obowiązków
dziecka oraz
ucznia

Pomoc słabszym i
chorym kolegom

Dyskusja,
pogadanka,
imprezy szkolne i
klasowe, dyskoteki,
wycieczki, zawody
sportowe,
konkursy,
spotkania
tematyczne również
z realizatorami z
zewnątrz,
współpraca ze
środowiskiem
lokalnym.
Dyskusja, lekcje
metodami
aktywnymi
zróżnicowane
formy pracy
Lekcje tematyczne,
drama, tworzenie
regulaminów
klasowych, kodeks
szkoły, działalność
samorządów
klasowych i
szkolnego,
konkursy, plakaty,
gazetki szkolne,
audycje,
prezentacje
szkolne,

Wychowawcy, nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej,
rodzice, realizatorzy
zewnętrzni,

Wychowawcy, nauczyciele
przedmiotów

Nauczyciele, wychowawcy

Pogadanka, drama, Nauczyciele,
działalność
wychowawcy, opiekun
samorządu
koła Caritas
klasowego, szkolne
koło Caritas, pomoc
koleżeńska, akcje
charytatywne dla
osób starszych
i samotnych,
w trudnej sytuacji
materialnej, dzieci z
domu dziecka,

skutecznego
porozumiewania się
Klasy szkolne
stanowią zgrane
zespoły

Uczeń potrafi
zgodnie pracować w
grupie, dzieląc sie
obowiązkami z
innymi
Uczeń zna swoje
prawa i obowiązki
jako ucznia i dziecka

Uczeń doświadcza
empatii wobec
innych i służy
pomocą.
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współpraca ze
środowiskiem
lokalnym,
Okazywanie
Pogadanka,
szacunku
uroczystości
rodzicom i
klasowe – np.
starszym
Dzień Matki, Ojca
– Dzień Rodziny,
Dzień Babci i
Dziadka, urodziny
szkolne
Tradycje rodzinne Lekcje tematyczne,
w moim domu
pogadanka,
klasowe imprezy
świąteczne,
prezentacje
Wspólne zabawy Dyskusje,
w grupie
ćwiczenia, imprezy
rówieśników
klasowe, zabawy
integracyjne

Nauczyciele,
wychowawcy, rodzice,
rodziny inni pracownicy
szkoły

Uczeń na co dzień
okazuje szacunek
ludziom dorosłym

Nauczyciele,
rodzice, wychowawcy

Uczeń zna i szanuje
tradycje rodziny,
regionu i kraju

Wychowawcy,
nauczyciele, wychowawcy
świetlicy szkolnej,
realizatorzy zewnętrzni

Uczeń chętnie
spędza wolny czas w
gronie rówieśników

OBSZAR DZIAŁANIA
- REAGUJEMY NA OTACZAJĄCE NAS ZŁO ZADANIA

SPOSOBY
REALIZACJI
Pogadanka,
dyskusja, drama,

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
Wychowawcy

Dbamy o piękną
mowę ojczystą,
nie używamy
brzydkich słów

Lekcje j. polskiego,
codzienny kontakt

Nauczyciele,
wychowawcy, nauczyciele
j. polskiego, bibliotekarz,
rodzice i inni pracownicy
szkoły

Poznanie
pozytywnych
wzorców godnych
naśladowania

Lekcje
wychowawcze,
filmy edukacyjne,
konkursy, spotkania
z ciekawymi
ludźmi, audycje.
Regulaminy
pracowni, lekcje
wychowawcze,

Rodzice, wychowawcy,
nauczyciele.

Zapobieganie
konfliktom w
środowisku
szkolnym

Dbałość o mienie
szkolne

Nauczyciele, bibliotekarz,
wychowawcy, pracownicy
szkolni,

OCZEKIWANE
EFEKTY
Uczniowie budują
pozytywne relacje
zarówno w klasach,
jak i w kontaktach
międzyklasowych
Uczeń zwraca uwagę
na poprawność
swoich
wypowiedzi,nie
używa
wulgaryzmów
Pozytywne wzorce
zachowania są
atrakcyjne wśród
uczniów i chętnie
naśladowane.
Uczeń szanuje
wspólną własność
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Zachowania
asertywne Uczymy się
mówić „nie”
Tolerancja

Budowanie
pozytywnych
relacji z ludźmi
(miłość, przyjaźń,
koleżeństwo)

apele porządkowe
Pogadanka,
regulamin klasowy,
ćwiczenia
praktyczne,
warsztaty
Zajęcia tematyczne,
pogadanki,
realizacja
szkolnego
programu
wychowawczego
Drama, lekcje
tematyczne,
pogadanki,
ćwiczenia,
programy
wolontariatu

Nauczyciele,
wychowawcy, Policja
Gminna komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Nauczyciele, wychowawcy

Nauczyciele,
wychowawcy,
wolontariusze, realizatorzy
zewnętrzni

Uczeń zachowuje się
asertywnie. Uczeń
odróżnia
asertywność od
agresji
Uczeń nie
prześladuje, nie
wyśmiewa innych,
którzy w jakiś
sposób różnią się od
niego
Uczeń doświadcza
empatii, potrafi
nawiązać właściwe
relacje
interpersonalne

OBSZAR DZIAŁANIA
- JA PRZECIW UŻYWKOM ZADANIA

SPOSOBY
REALIZACJI
Lekcje przyrody,
gazetki ścienne,
lekcje
wychowawcze,
zajęcia tematyczne,
filmy edukacyjne,
prezentacje,
konkursy

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
Nauczyciel przyrody,
wychowawcy, nauczyciele,
realizatorzy zewnętrzni

Nigdy nie sięgaj
sam po leki

Pogadanki,

Nauczyciel przyrody,
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej,
wychowawcy

Czy zawsze mogę
spróbować tego,
czym poczęstuje
mnie kolega?

Pogadanki, drama

Nauczyciele przyrody,
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej, Policja,

Zapoznanie
uczniów ze
szkodliwością
używek

OCZEKIWANE
EFEKTY
Uczeń wie o
szkodliwości palenia
papierosów i picia
alkoholu, zażywania
narkotyków oraz
dopalaczy.
Palenie nie jest
pozytywnie
ocenianym wśród
uczniów
zachowaniem.
Uczeń przestrzega
zasad właściwego
dostępu do leków –
nie korzysta z nich
bez wiedzy
dorosłych
Uczeń potrafi
zachować się
asertywnie w
sytuacji, gdy kolega
próbuje skłonić go
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Rozpoznawanie
uzależnienia od
substancji
psychoaktywnych,
Znajdź właściwe
rozwiązanie
swoich
problemów

Pogadanka dla
rodziców

Przedstawiciele Policji,
pielęgniarka

Pogadanki, drama,
lekcje tematyczne,
programy
realizatorów
zewnętrznych

Nauczyciele,
wychowawcy.

do popełnienia
niewłaściwego
czynu
Rodzice wiedzą, jak
rozpoznać objawy
uzależnień
Uczeń wie, do kogo
zwrócić się o pomoc
w trudnych
sytuacjach, reaguje
nieagresywnie

Ewaluacja szkolnego programu profilaktyki
Szkolny program profilaktyki nie jest dokumentem zamkniętym. Ulega zmianom wraz ze
zmieniającą się rzeczywistością.Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym
monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji. Treści programu ulegać będą zmianie, w zależności od
aktualnych potrzeb. Diagnoza tych potrzeb dokonywana będzie na podstawie ankiet, rozmów z
uczniami, nauczycielami, rodzicami.

Ewaluacja programu wychowawczego jest analizą i oceną:
1) wszelkich efektów jego wdrożenia,
2) szeroko pojętych warunków, w jakich jest realizowany,
3) stopnia jego realizacji w stosunku do założonych celów.

Narzędziami ewaluacji programu wychowawczego są kwestionariusze ankiet i wywiadów.
Ewaluacja programu ma charakter sprawozdania końcoworocznego zawierającego wnioski z
realizacji programu i nowe propozycje działań.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Szkolny program profilaktyki jest częścią planu pracy szkoły.
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2. Z treścią szkolnegoprogramu profilaktyki zapoznają uczniów i ich rodziców wychowawcy klas.
3. Szkolny program profilaktyki wchodzi w życie szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
4. Zmian w programie dokonuje Rada Pedagogiczna przy aprobacie Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego.
5. Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i Statutem Szkoły.

Pozytywna opinia Rady Rodziców:

.............................................................................................

Pozytywna opinia Samorządu Uczniowskiego:
…………………………………………………………….

Szkolny Program ProfilaktykiSzkoły Podstawowej w Kosobudach został zatwierdzony na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu.........................................................................
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