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Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa „Naukowa Wyspa”, zwana dalej: Szkołą.
2. Siedziba Szkoły Podstawowej „Naukowa Wyspa” mieści się pod adresem:
42-286 Koszęcin, ul. Leśna 2.
3. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową „Naukowa Wyspa” jest Mariola Bodora,
zamieszkała: 42-286 Koszęcin, ul. Kościuszki 7.
4. Szkoła Podstawowa „Naukowa Wyspa” działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r., ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., ustawie Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach.
2. Finansowy nadzór nad działalnością Szkoły przysługuje organowi prowadzącemu oraz
właściwym – do tego celu powołanym – instytucjom publicznym.
3. Placówka jest Szkołą realizujących swój plan i program nauczania 8-letniego cyklu kształcenia
określony przez MEN w zakresie 8-letniej szkoły podstawowej.
4. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o „Rodzicach” należy przez to rozumieć także
prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad
dzieckiem.
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Rozdział II – Cele i zadania Szkoły
§3
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.,
ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., ustawie Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro Ucznia.
3. Realizując swoją misję, Szkoła dba o harmonijny i wszechstronny rozwój Ucznia.
4. Cel ten Szkoła zamierza osiągnąć poprzez stworzenie Uczniom odpowiednich warunków do
doskonalenia się w sferach:
a)

Intelektualnej – poprzez dobór wykwalifikowanej i kompetentnej kadry, metod
pracy zróżnicowanych ze względu na płeć Ucznia, bogatą ofertę zajęć dodatkowych
oraz materialną bazę dydaktyczną;

b)

Poznawczej – poprzez wyznaczanie dzieciom zadań zachęcających je do
samodzielnego poznawania i odkrywania świata, rozwijania zainteresowań i pasji
oraz zapewnienie Uczniom warunków twórczego rozwoju;

c)

Społecznej – poprzez wprowadzanie programów rozwijających kompetencje
społeczne, kreowanie sytuacji sprzyjających uczeniu się funkcjonowania w grupie,
nawiązywania bliskich relacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

d)

Uczuciowej

–

poprzez

wspomaganie

Uczniów

w

uświadamianiu

sobie

przeżywanych stanów emocjonalnych i w radzeniu sobie z nimi w codziennym
życiu;
e)

Fizycznej – poprzez promowanie zdrowego stylu życiu, w tym propagowanie
różnych form aktywności ruchowej dzieci, w ramach zajęć programowych i
pozalekcyjnych.

5. Szkoła zapewnia Uczniom warunki twórczego rozwoju, w ramach obowiązkowych zajęć
lekcyjnych, a także poprzez organizację różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.
§4
1. W zakresie działalności dydaktycznej, Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół
niepublicznych, tj.
a)

Zatrudnia Nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach;
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b)

Realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia
ogólnego;

c)

Realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym
niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym
planie nauczania publicznej szkoły podstawowej;

d)

Rozszerza przyjęty program nauczania uwzględniając gotowość Uczniów;

e)

Umożliwia zdobycia wiedzy i umiejętności, które pozwolą na kontynuowanie nauki
na dalszych etapach kształcenia;

f)

Zapewnia Uczniom indywidualizację nauczania;

g)

Stosuje zasady klasyfikowania i promowania Uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania;

h)

Prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół
publicznych

2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła:
a)

Proponuje jednolity system oddziaływań wychowawczych zmierzający do
budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu;

b)

Kształtuje postawy i umiejętności przygotowujące Uczniów do odpowiedzialnego
życia;

c)

Wspiera rozwój dziecka poprzez stały kontakt wychowawcy i opiekuna z Uczniem
oraz jego Rodzicami;

d)

Wspomaga wychowawczą rolę rodziny;

e)

Zgodnie z założeniami organu prowadzącego wspiera Rodziców w wychowaniu i
edukacji dzieci i młodzieży poprzez organizacje różnorodnych działalności
edukacyjnych;

f)

Pomaga Nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

3. Szkoła udziela Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
a)

Zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych Ucznia;

b)

Rozpoznawanie problemów wychowawczych i edukacyjnych;

c)

Podejmowanie

działań

wynikających

z

programu

wychowawczego

i

profilaktycznego Szkoły;
d)

Zapewnienie stałej opieki psychologa;
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e)

Pracę z Uczniem zdolnym;

f)

Organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

g)

Podejmowanie

działań

mediacyjnych

i

interwencyjnych

w

sytuacjach

konfliktowych;
h)

Współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
§5

1. Cele i zadania, wymienione w §3 i §4 Szkoła realizuje w oparciu o szkolny zestaw programów
nauczania oraz program wychowawczo – profilaktyczny.
2. Realizacja celów i zadań Szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych z
Dyrektorem Szkoły przez osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty i środowiska, w tym
instytucje publiczne.
3. Uczniowie, ich Rodzice, Nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy oraz pracownicy
niepedagogiczni Szkoły tworzą społeczność szkolną dbającą o dobre imię i interes Szkoły.
4. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z obowiązującymi
przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:
a)

zapewnia Uczniom bezpieczeństwo na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, w czasie
przerw międzylekcyjnych, podczas zbiorowych wyjść poza obręb Szkoły i w czasie
wycieczek;

b)

zobowiązuje Nauczyciela do zgłaszania Dyrektorowi Szkoły wszelkich zagrożeń
zdrowia i życia Ucznia;

c)

utrzymuje wszystkie pomieszczenia i urządzenia sanitarne w stanie pełnej
sprawności i stałej czystości;

d)

opracowuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych zgodnie z zasadami pracy
umysłowej Uczniów;

e)

kształtuje w Uczniach nawyk dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

f)

upowszechnia wśród Uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

5. Szkoła na bieżąco współpracuje z Rodzicami Uczniów poprzez:
a)

Organizowanie spotkań Nauczycieli z Rodzicami w ramach zebrań informacyjnych;

b)

Indywidualne rozmowy z Rodzicami;

c)

Komunikację internetową.
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Rozdział III – Organizacja pracy Szkoły
§6
1. Cykl kształcenia w Szkole trwa 8 lat.
2. Szkoła w swym procesie edukacyjnym realizuje Podstawę Programową zatwierdzoną przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
3. Plan pracy szkoły dostosowany jest do potrzeb uczniów i możliwości Uczniów.
4. W każdym roku szkolnym Szkoła ma prawo do modyfikacji organizacji pracy, jeśli jest to
podyktowane dobrem Uczniów.
5. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przerw
świątecznych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
6. Kalendarz roku szkolnego i wykaz zajęć dodatkowych ustala Dyrektor Szkoły.
7. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa
tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora. Dyrektor ma prawo zmienić rozkład zajęć.
8. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy.
9. W pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia
podręczników i przyborów szkolnych;
10. Uczniowie przebywający w szkole znajdują się pod nadzorem wszystkich pracowników szkoły,
którzy natychmiast reagują na jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa ucznia;
11. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupach oddzielnie dla chłopców i
dziewcząt.
12. Zajęcia edukacyjne w klasach I – III mają charakter zintegrowany. Zajęcia obowiązkowe w tych
klasach realizowane są w godzinach 9:00 – 15:00. Czas trwania poszczególnych zajęć ustala
Nauczyciel prowadzący je, zachowując ogólny tygodniowy wymiar czasu określony w
tygodniowym rozkładzie zajęć.
13. Zajęcia dodatkowe w klasach I – III odbywają się w godzinach 8:00 – 9:00 oraz 15:00 – 16:00.
14. Zajęcia obowiązkowe w klasach IV-VIII realizowane są w godzinach 8:00 -16:00.
15. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu zajęć obowiązkowych odbywają się zajęcia
dodatkowe.
16. W szkole obowiązuje klasyfikacja śródroczna.
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17. Zajęcia nieuwzględnione w tygodniowym rozkładzie zajęć (np. wyjścia lub wyjazdy edukacyjne
i rekreacyjne) odbywają się w czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły. Odpłatność za zajęcia
dodatkowe i wyjazdy ponoszą Rodzice lub Szkoła.
18. Za bezpieczeństwo Ucznia w drodze do i ze Szkoły odpowiadają Rodzice
§7
1. Uczniem Szkoły może być każde dziecko, którego Rodzic akceptuje zasady funkcjonowania
Szkoły i niniejszego statutu.
2. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor.
3. Przyjęcie Ucznia do Szkoły wymaga:
a)

Złożenia karty zgłoszeniowej;

b)

Wstępnej rozmowy z Rodzicami.
§8

1. Działalność Szkoły finansowana jest z:
a)

Miesięcznych opłat za Szkołę uiszczanych przez Rodziców;

b)

Subwencji oświatowej;

c)

Środków organu prowadzącego;

d)

Środków przekazywanych szkole przez innych donatorów.

2. Opłata za Szkołę ustalana jest przez organ prowadzący.
3. Opłatę za Szkołę winna być wnoszona z góry do dnia 5-go każdego miesiąca.
4. Nieobecność dziecka w szkole nie zwalnia Rodziców z opłaty za Szkołę.
5. Zaleganie z opłatą za Szkołę przez okres ponad jednego miesiąca skutkuje utratą przez Ucznia
prawa nauki w Szkole Podstawowej „Naukowa Wyspa”.
§9
1. Podstawowym kanałem komunikacyjnym w szkole są:
a)

Strona internetowa;

b)

E – mail

c)

Tablica ogłoszeń
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2. Rodzice zobowiązani są do bieżącego śledzenia informacji szkolnych.
3. W roku szkolnym organizowane jest jedno obowiązkowe zebranie organizacyjne we wrześniu.
4. Rodzice mogą kontaktować się z Nauczycielami w czasie trwania konsultacji oraz w sposób
indywidualny po wcześniejszym umówieniu się.
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Rozdział IV – Organy Szkoły
§10
Organami Szkoły są:
a)

Dyrektor Szkoły;

b)

Rada Pedagogiczna.

2. Dyrektor Szkoły kieruje jej działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i
reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
a)

Kieruje działalnością Szkoły;

b)

Sprawuje nadzór pedagogiczny;

c)

Kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej
jakości;

d)

Dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez
Radę Pedagogiczną;

e)

Inspiruje

Nauczycieli

do

innowacji

pedagogicznych,

wychowawczych

i

organizacyjnych;
f)

Przydziela Nauczycielom oraz pozostałym pracownikom stałe oraz doraźne prace w
ramach wynagrodzenia zasadniczego;

g)

Egzekwuje przestrzegania przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz
dbałości o estetykę i czystość;

h)

Sprawuje opiekę nad Uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

i)

Dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, zatwierdza szkolny zestaw
podręczników, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, określa obowiązki
Nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

j)

Dokonuje wszelkich czynności organizacyjnych związanych z przyjmowaniem
Uczniów do Szkoły oraz skreśleniem Ucznia z listy uczniów;

k)

Zapewnia niezbędne warunki organizacyjne i techniczne do prawidłowej pracy
Szkoły;

l)

Sprawuje kontrolę nad pracownikami Szkoły oraz ponosi odpowiedzialność za
bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
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m)

Decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania Nauczycieli oraz innych
pracowników, przydzielania im nagród oraz wymierzania kar porządkowych;

n)

Wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników,
materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych;

o)

Dokonuje oceny pracy Nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników
administracyjnych i porządkowych;

p)

Dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu
zawodowego;

q)

Udziela urlopów pracownikom Szkoły;

r)

Wydaje decyzje o nadaniu stopnia Nauczyciela kontraktowego;

s)

Egzekwuje przestrzeganie przez Uczniów i Nauczycieli postanowień Statutu Szkoły.

3. Rada pedagogiczna:
a)

Składa się ze wszystkich nauczycieli i wychowawców;

b)

Ma swojego przewodniczącego, którym jest Dyrektor Szkoły;

c)

Nie może reprezentować Szkoły na zewnątrz;

d)

Jest wewnętrznym organem kolegialnym Szkoły, powołanym do rozpatrywania,
oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem jej statutowej
działalności, zwłaszcza związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością
opiekuńczą.

4. Członków Rady Pedagogicznej i osoby uczestniczące w zebraniach obowiązuje zachowanie
tajemnicy poruszanych na posiedzeniu spraw, w szczególności tych, które mogą naruszyć dobro
Szkoły, osobiste dobro Uczniów, ich Rodziców czy pracowników Szkoły.
5. Organ prowadzący może zasięgać opinii Rady Pedagogicznej we wszystkich sprawach Szkoły
o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.
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Rozdział V – Nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły
§11
1. W szkole zatrudnia się Nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami
2.

Zasady zatrudniania Nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły ustala Organ prowadzący.

3.

Szczegółowy zakres czynności dla pracowników określa Dyrektor Szkoły.

4.

Do obowiązków nauczycieli i wychowawców należy w szczególności:
a)

Nauczanie i wychowywanie zgodnie z tożsamością Szkoły, wspieranie
wszechstronnego rozwoju Uczniów, ich zdolności i zainteresowania, służenie
pomocą w przezwyciężaniu trudności;

b)

Dbałość o jak najwyższą jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i
opiekuńczej;

c)

Prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami przydzielonych klas w
zakresie nauczanego przedmiotu zgodnie z przyjętym programem nauczania i
według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności;

d)

Zapoznawanie

uczniów

i

ich

rodziców

z

wymaganiami

edukacyjnymi

prowadzonych zajęć edukacyjnych i kryteriami ocen przedmiotowych i oceny
zachowania;
e)

Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, pozostających pod
opieką nauczyciela, podczas wszystkich zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i
pozaszkolnych;

f)

Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

g)

Bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie;

h)

Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów;

i)

Otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych Uczniów;

j)

Planowanie i organizowanie wspólnie z Uczniami i Rodzicami różnych form życia
zespołowego rozwijających jednostkę i integrujących zespół uczniowski;

k)

Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i
koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu Uczniów, a także wobec tych,
którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno Uczniów
szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

l)

Systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych;
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m)

Uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej i zebraniach rodziców
poszczególnych klas (wywiadówkach);

n)

Przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej
na terenie Szkoły oraz poza Szkołą;

o)

Prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej;

p)

Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

q)

Opieka nad zdrowiem uczniów i zapewnienie im bezpieczeństwa;

r)

Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami Ucznia;

s)

Przestrzeganie zasad kultury w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz
poza Szkołą;

t)

Zawiadomienie Rodziców o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej z przedmiotu
oraz nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania na miesiąc przed końcem
semestru i roku szkolnego;

u)

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:
• informowanie dyrektora Szkoły o wszelkich zachowaniach uczniów
naruszających przyjęte powszechnie zasady postępowania;
• informowanie wychowawcy klasy o dostrzeżonych objawach agresji i
nadpobudliwości na zajęciach i poza nimi;
• respektowanie i realizowanie poleceń Dyrektora Szkoły.

5.

6.

Do obowiązków pracowników niepedagogicznych należy:
a)

Dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

b)

Kształtowanie właściwych postaw moralnych;

c)

Dbanie o ogólną estetykę Szkoły;

d)

Zachowanie standardów obowiązujących w Szkole.

Nauczyciel ma prawo do:
a)

Nauczania zgodnie z wybranymi przez siebie programami nauczania kształcenia
ogólnego oraz podręcznikami dopuszczonymi do użytku szkolnego;

b)

Kreowania własnych metod nauczania i wychowania oraz stosowania ich w pracy z
uczniami;
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c)

Egzekwowania od uczniów wiedzy i umiejętności zgodnie ze sformułowanymi przez
siebie wymaganiami edukacyjnymi i oceniania poziomu ich opanowania zgodnie z
obowiązującymi zasadami WSO;

d)

Aktywnego współtworzenia jak najlepszego oblicza szkoły;

e)

Oczekiwania i wymagania kulturalnego stosunku do siebie ze strony przełożonych i
innych członków społeczności szkolnej;

f)

Wynagrodzenia za pracę zgodnie z przyjętymi przez organ prowadzący zasadami
wynagradzania w szkole;

g)

Wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizacje programu nauczania,
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

h)

Prowadzenia nauczania wg opracowanej przez siebie koncepcji zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i po uzyskaniu akceptacji
Dyrektora Szkoły.

7.

Zadaniem wychowawcy klasy jest:
a)

Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania;

b)

Otaczanie indywidualna opieką i pomoc w trudnościach każdemu uczniowi;

c)

Ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej, rodziny
i państwa;

d)

Pomoc w zorganizowaniu życia wspólnotowego powierzonej klasy;

e)

Współdziałanie z nauczycielami w danej klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie
działań wychowawczo-dydaktycznych;

f)

Utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie ich o
postępach w nauce i zachowaniu dzieci, włączanie ich w życie szkoły i realizację
programu wychowawczego;

g)
8.

Prowadzenie dokumentacji swojej klasy: arkuszy ocen i dziennika lekcyjnego.

Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczym Szkoły treści i formy zajęć
tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
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Rozdział VI – Rodzice
§12
1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci;
2. Rodzice mają prawo do:
a)

Informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez
nauczyciela programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych Uczniów;

b)

Rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i
przyczyn trudności w nauce;

c)

Informacji o zasadach oceniania zachowania swojego dziecka;

d)

Wglądu w sprawdzone i ocenione pisemne prace;

e)

Uzyskania informacji i

porad w

sprawach wychowania oraz

pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
f)

Spotkań z Nauczycielami Szkoły w uzgodnionym terminie;

g)

Ustnej rezygnacji z nauczania i kształcenia Ucznia w Szkole.

3. Rodzice mają obowiązek:
a)

Kontaktować się ze Szkołą w sprawach dydaktyczno-wychowawczych Ucznia;

b)

Reagować na wezwania Szkoły;

c)

Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu;

d)

Zapewnić regularne uczęszczanie Ucznia na zajęcia szkolne, w tym punktualne jego
przybycia do Szkoły i punktualne jego opuszczenia;

e)

Niezwłocznie poinformować Szkołę o wszelkich okolicznościach dotyczących stanu
zdrowia Ucznia, które ma lub może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo w Szkole
lub o konieczności specjalnego traktowania w czasie zajęć;

f)

Terminowego opłacania czesnego i wszelkich innych zobowiązań finansowych;

g)

Usprawiedliwienia nieobecności ucznia i zwolnienia z zajęć;
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h)

Ponoszenia na zasadach ogólnych odpowiedzialności za szkody wyrządzone
zawinionym działaniem Ucznia.

4. Dyrektor Szkoły ma prawo do skreślenia Ucznia z listy uczniów, jeżeli współpraca z rodzicami
ma negatywny wpływ na organizację oraz życie placówki.
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Rozdział VII – Uczniowie Szkoły
§13
1. Podstawowym prawem Ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności
osobistej, życzliwości i akceptacji.
2. W szczególności Uczeń ma prawo do:
a)

Opieki

wychowawczej

i

warunków

pobytu

w

Szkole

zapewniających

bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz poszanowanie jego godności;
b)

Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

c)

Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;

d)

Zapoznania się z programami nauczania i stawianymi wymaganiami;

e)

Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce oraz zachowania;

f)

Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

g)

Nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców;

h)

Korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez klasę
lub szkołę;

i)

Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki, podczas zajęć lekcyjnych;

j)

Posiadania szafki, przeznaczonej do przechowywania jego wyposażenia szkolnego.
Użytkownik szafki odpowiada za utrzymanie w niej porządku;

k)

Uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, psychologa
szkolnego, zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią
ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań;

l)

korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie
uzgodnionym (w szczególnych przypadkach, np. dłuższa, usprawiedliwiona
nieobecność ucznia);

m)

bezpośredniego kontaktu z Dyrektorem Szkoły oraz zgłaszania własnych pomysłów
oraz próśb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ucznia w Szkole.

3. Uczeń ma obowiązek:
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a)

Przestrzegać postanowień zawartych w statucie Szkoły;

b)

Brać aktywny udział w zajęciach edukacyjnych i systematycznie przygotowywać się
do nich;

c)

Dbać o dobre imię szkoły oraz poszanowanie jej mienia, przestrzegać porządku
szkolnego, dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczniów;

d)

Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności
szkolnej na terenie szkoły oraz poza szkołą;

e)

Przeciwstawiać się przejawom agresji fizycznej i psychicznej;

f)

Uzupełniać braki w wiedzy wynikające z absencji na zajęciach lekcyjnych;

g)

Zostawiać okrycie wierzchnie w szatani oraz zmieniać obuwie.
§14

4. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych.
5. Za szkody materialne wyrządzone przez ucznia odpowiadają jego rodzice naprawiając szkody
lub pokrywając koszty ich naprawy lub zakupu nowego sprzętu lub wyposażenia.
6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i cenne przedmioty wnoszone przez
uczniów na teren szkoły, za wyjątkiem sytuacji, kiedy powierzone one zostały opiece jednego
z nauczycieli.
7. Wygląd i ubiór szkolny ucznia winien być czysty i schludny oraz odpowiedni do okoliczności.
8. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu Ucznia z listy uczniów z następujących
przyczyn:
a)

Naruszenia postanowień Statutu;

b)

Propagowanie sprzecznego z tożsamością Szkoły stylu życia;

c)

dopuszczenia się kradzieży;

d)

palenia tytoniu;

e)

picia alkoholu;

f)

zażywania lub rozprowadzania narkotyków lub innych środków zmieniających
świadomość oraz środków odurzających;

g)

samowolnego opuszczania zajęć lekcyjnych;
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h)

posiadania lub rozpowszechniania materiałów, przedmiotów i wydawnictw
propagujących przemoc i nienawiść;

i)

zachowania w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu
własnemu oraz innych członków społeczności szkolnej.
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Rozdział VIII – Postanowienia końcowe
§15
1. Statut nadaje Szkole Organ Prowadzący.
2. Organem uprawnionym do uchwalenia zmian w Statucie Szkoły jest Organ Prowadzący.
3. Rodzice mają prawo wnosić swoje propozycje i służyć w formie doradczej w sprawach
funkcjonowania Szkoły.
4. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczą wszystkich Uczniów, Rodziców i pracowników
Szkoły.
5. Programy zajęć pozalekcyjnych będą wprowadzane i realizowane stopniowo po rozpoznaniu
zainteresowań Uczniów i w miarę posiadanych środków finansowych.
6. Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą właściwych statutowo władz organu prowadzącego
z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego z organów Szkoły
7. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 29.08.2014 r.

19

