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Statut Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Krzyżowicach


Podstawa prawna:

	Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 1996 r.  Nr 67, poz. 329 z późn. zm. )

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









Statut obowiązuje od 26 listopada 2010 r.
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach


Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach.
Siedziba Zespołu znajduje się w Krzyżowicach, ulica Szkolna 7.
Zespół składa się z:
	przedszkola
szkoły podstawowej


I. Przedszkole

§ 1.

	Nazwa przedszkola brzmi :  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzyżowicach. Publiczne Przedszkole.

Przedszkole ma siedzibę w Krzyżowicach, ulica Szkolna 7.
Na pieczęciach może być używany skrót nazwy : ZSP - PP  Krzyżowice .
Organem prowadzącym  jest Gmina Pawłowice.
Organem nadzorującym  jest Kurator Oświaty w Katowicach

§ 2.

    Cele i zadania przedszkola:
       1. Celem przedszkola jest:
	Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre, a co złe;
Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
              10) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez 
                     wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także
		 kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w   
                      edukacji szkolnej.

	Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola


     2. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
	współpracę z pedagogiem szkolnym,

pomoc logopedyczną,
współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi.

     3.  Organizuje , w miarę możliwości , opiekę nad dziećmi            niepełnosprawnymi z uwzględnieniem rodzaju i stopnia           niepełnosprawności.
	Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości  narodowej, etnicznej , językowej i religijnej .
	Na życzenie rodziców organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków.




5. Sposób realizacji zadań:
	Prowadzenie zajęć obejmujących następujące obszary:
	 poznanie i rozumienie siebie i świata

nabywanie umiejętności poprzez działanie
odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej
budowanie systemu wartości
	Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych, dzięki którym dziecko ma możliwość podejmowania i inicjowania różnych form aktywności oraz osiągnięcie dojrzałości szkolnej rozumianej jako efekt rozwoju i uczenia się.
	Sprawowanie opieki nad dziećmi, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna.
	Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie zajęć na terenie placówki i poza nią.
	Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę, mogącą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.


§ 3.
	
	Organami przedszkola są:
	Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Rada Pedagogiczna wspólna dla Zespołu
Rada Rodziców wspólna dla Zespołu

	Kompetencje organów przedszkola i tryb wyboru członków Rady Rodziców określają osobne regulaminy.


	Organy przedszkola współdziałają ze sobą w odpowiednich sferach działalności placówki.


	W sprawach spornych rozstrzyga dyrektor, a w dalszej kolejności organ prowadzący lub organ nadzorujący.


§ 4.

	Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenie do nauki i zabawy oraz plac zabaw z odpowiednim wyposażeniem.


	Przedszkole, w razie potrzeby, może korzystać z innych pomieszczeń szkolnych.

 

§ 5.

	Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.


	Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20,   w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych .

	W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego  przedszkole, liczba dzieci w oddziale, o którym mowa w pkt. 3,  może być niższa .


§ 6.

	Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego zgodnie z obowiązującym prawem .


	Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut .


	Czas zajęć dodatkowych , w szczególności zajęć umuzykalniających , nauki języka obcego, nauki religii i innych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić :
	z dziećmi w wieku 3-4 lat  -  około 15 minut

z dziećmi w wieku 5-6 lat  -  około 30 minut

	Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy .



§ 7.

	Liczba oddziałów w przedszkolu zależy od liczby zapisanych dzieci

i możliwości lokalowych przedszkola.





§ 8.

	Szczegółową organizacje wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora zespołu. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.


	W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

	czas pracy poszczególnych oddziałów

liczbę pracowników przedszkola
ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole

§ 9.

	Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład pracy dnia ustalony przez dyrektora ZSP w porozumieniu z nauczycielami przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.


	Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałami, ustalają dla tych oddziałów szczegółowy rozkład dnia.


§ 10.

	Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw, ustalonych przez organ prowadzący.


	Przedszkole:
	 jest czynne w godzinach określonych w arkuszu organizacyjnym z zastrz. pkt.1, czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie. 
	termin przerwy pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.

 
	Przedszkole może być czynne 1 miesiąc podczas wakacji, jeżeli liczba zgłoszonych  dzieci jest nie mniejsza  niż 10.

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała Rady Gminy Pawłowice. 
	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu przyjmowana jest w dni wyznaczone przez dyrektora, podane na zebraniu z rodzicami.
	Przedszkole zapewnia chętnym dzieciom możliwości higienicznego spożycia herbaty, mleka lub posiłku.
	Rodzice wnoszą opłatę za herbatę w wysokości ustalonej przez dyrektora.
	Odpłatność za korzystanie z obiadów  ustalana jest na podstawie umowy zawartej przez dyrektora  i dostawcę posiłków. 




§ 11.

1. Statut zespołu określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, 
w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu z uwzględnieniem przepisów § 12-13.

§ 12.

	Dyrektor zespołu powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (opiekunów prawnych) .

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej                  i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały czas uczęszczania dzieci do przedszkola.


§ 13.

	Zadania nauczycieli przedszkola:
	nauczyciel zobowiązany jest do współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci , z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym roku i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka , jego zachowania i rozwoju
	nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo – dydaktyczną             i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych dzieci.

prowadzenie obserwacji pedagogicznych  mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc 
     psychologiczno- pedagogiczną , opiekę zdrowotną i inną

	Formy współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi):
	zebrania ogólne organizowane 2 razy w roku (mogą być częściej w miarę potrzeb)

zebrania grupowe – 2 razy w roku
zajęcia otwarte – wg planu pracy na dany rok szkolny
konsultacje indywidualne – na bieżąco
spotkania z Radą Rodziców – w miarę potrzeb
	imprezy przedszkolne



§ 14.

	Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 

     z zastrzeżeniem ust. 2.

	Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat .


3. Regulamin rekrutacji dzieci:
1. Przyjęcia dzieci do przedszkola dokonuje się na zasadzie powszechnej dostępności i na     podstawie wydawanych przez placówkę kart zgłoszeń. 

2. Termin przyjmowania kart zgłoszeń ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z     organem prowadzącym przedszkole. Informacja ta zostaje podana do publicznej     wiadomości po przez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie przedszkola oraz na     stronie Internetowej Urzędu Gminy.

3. Wraz z kartą rodzice (prawni opiekunowie) powinni przedłożyć do wglądu dyrektorowi     przedszkola dokumenty potwierdzające datę urodzenia dziecka. 

4. Na prośbę dyrektora rodzic (opiekun) ma obowiązek dostarczyć do wglądu potwierdzenie o     zatrudnieniu, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czy inne dokumenty mające wpływ     na kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola.

5. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola powinna być wypełniana czytelnie, skreślenie w     karcie powinno być zaparafowane przez osobę składającą kartę.
    W razie nie dopełnienia tych warunków karta nie będzie rozpatrywana.

6. W celu przeprowadzenia naboru dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny dyrektor     placówki powołuje Przedszkolną Komisję Rekrutacyjną w skład, której wchodzą:

      -przewodniczący                      - dyrektor przedszkola
      -członek                                    - przedstawiciel Rady Pedagogicznej   
      -członek                                    - przedstawiciel Rady Rodziców 

7. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej zobowiązani są do przestrzegania przepisów     dotyczących ochrony danych osobowych.

8. Dyrektor przedszkola określa termin rozpatrywania wniosków przez Komisję, o którym     powiadamia jej członków z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem co zostaje          odnotowane w zeszycie zarządzeń placówki.

9. Komisja Rekrutacyjna dokonuje naboru dzieci do przedszkola w oparciu o następujące     kryteria ogólne wynikające z rozporządzenia:
- w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci podlegające   obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
- w następnej kolejności przyjmowane są dzieci mające prawo do rocznego   przygotowania przedszkolnego,
- dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących
- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień   niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do   samodzielnej egzystencji,
- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
- dzieci, których rodzice zadeklarowali większą liczę godzin płatnych pobytu dziecka w   przedszkolu. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do       przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku

11. Komisja sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego, którego oryginał pozostaje w       aktach placówki.

12. Ze względu na ochronę danych osobowych lista dzieci przyjętych na kolejny rok szkolny       jest udostępniana w sekretariacie placówki. 
      Informacja o wynikach rekrutacji i sposobie ich sprawdzania zostaje podana do publicznej       wiadomości w terminie do 7 dni od posiedzenia Komisji po przez wywieszenie tej       informacji na terenie przedszkola w widocznym miejscu lub na zebraniu z rodzicami. 

13. Odwołania do decyzji komisji rekrutacyjnej składa się u dyrektora przedszkola w ciągu 7       dni od ogłoszenia wyników. Dyrektor, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne informacje
      i możliwości przedszkola, decyduje o przyjęciu lub nie przyjęciu odwołania. 

14. Rodzic, którego dziecko zostało przyjęte do przedszkola zawiera umowę z dyrektorem       placówki.  

      


. 
	Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do :
	bezpiecznego pobytu

ochrony przed przemocą
ochrony i poszanowania godności osobistej
	życzliwego i podmiotowego traktowania
	Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w następujących przypadkach :
	dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca, a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności.
rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami.
w przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku specjalistycznej opieki rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej zgodnie z orzeczeniem specjalistycznej poradni.

§ 15.

	Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.


	Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. 


	Nowelizację statutu przeprowadza Rada Pedagogiczna stosowną uchwałą w następujących sytuacjach:
	kiedy akty nadrzędne nakładają obowiązek dokonania zmian

w zależności od potrzeb placówki
na wniosek nauczycieli i rodziców
w razie stwierdzenia nieprawidłowości przez organ sprawujący nadzór

	Tryb nowelizacji jest następujący:
	powołanie przez dyrektora zespołu przygotowującego projekt zmian

opinia Rady Rodziców na temat zmian
zapoznanie Rady Pedagogicznej z projektem
podjęcie uchwały w sprawie zmian

	Rada Pedagogiczna decyduje o konieczności ujednolicenia tekstu statutu.


      6.  Tryb zaznajamiania organów przedszkola ze statutem:
                 1)  udostępnienie statutu w sekretariacie, bibliotece i u dyrektora
                 2)  zapoznanie rodziców na początku roku szkolnego
                 3)  bieżące informowanie o dokonanych zmianach




II. Szkoła


§ 16.

1.	Pełna nazwa szkoły brzmi:
Zespół Szkolno-Przedszkolny.
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżowicach.


2.   Szkoła ma siedzibę w Krzyżowicach, ulica Szkolna 7.

3.	Ustalona nazwa szkoły jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu na   pieczęciach i stemplach:
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Szkoła Podstawowa im.Gustawa Morcinka
43-254 Krzyżowice
ul. Szkolna 7
tel./fax (032) 4723715

4.	Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pawłowice.
5.	Organem nadzorującym szkołę jest Kurator Oświaty w Katowicach

§ 17.

	Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa uwzględniające optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.


	Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.


	Określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. 

 Wewnątrzszkolny system oceniania jest załącznikiem nr 1 i stanowi                
 integralną część statutu.

	Zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnych.


	Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.


	Działalność wychowawczą szkoła prowadzi w oparciu o szkolny program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb danego środowiska.

	Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.


	Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną


	Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.


	Umożliwia uczniom, zgodnie z polską racją stanu, podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej.


	Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy   z wszystkimi instytucjami specjalistycznymi świadczącymi poradnictwo       i pomoc dzieciom i rodzicom.


	Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły.


	Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, indywidualizację procesu lekcyjnego, realizowanie indywidualnych programów nauczania.


	Ilość i rodzaj prowadzonych zajęć pozalekcyjnych zależy od możliwości finansowych szkoły i potrzeb uczniów.

1) Na wniosek rodziców można zorganizować dodatkowe zajęcia odpłatnie.
	
	Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, za które są odpowiedzialni, w zależności od rodzaju zajęć, nauczyciele uczący bądź wychowawcy.


	Sprawuje opiekę podczas przebywania uczniów poza terenem szkoły, a także w trakcie wycieczek szkolnych, za które odpowiedzialni są kierownik wycieczki oraz nauczyciele organizujący tego typu formy zajęć.


	Ucznia mogą zwolnić z zajęć tylko rodzice lub opiekunowie prawni osobiście lub pisemnie,

W razie wypadku nauczyciel ma obowiązek zapewnić poszkodowanemu opiekę, w miarę możliwości udzielić mu pierwszej pomocy, powiadomić rodziców, a w szczególnych wypadkach wezwać pogotowie.
Jeżeli rodzic bądź opiekun nie jest w stanie zaopiekować się dzieckiem, któremu pomocy udziela pogotowie, obowiązkiem dyrektora jest wyznaczenie opiekuna spośród nauczycieli bądź innych pracowników szkoły.
W razie złego samopoczucia ucznia należy udzielić mu pierwszej pomocy. W razie konieczności wezwać rodzica bądź opiekuna. Dziecku nie wolno podawać żadnych lekarstw, za wyjątkiem sytuacji, gdy są odpowiednie dyspozycje lekarza.

	Zajęcia poza terenem szkoły, a także wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej w odrębnych zarządzeniach:
	Podczas wycieczek po najbliższej okolicy na klasę przypada 1 opiekun. Jego obowiązkiem jest zgłoszenie wyjścia.
	Podczas innych wycieczek i  „zielonej szkoły” na 15 uczniów przypada 1 opiekun, ale nie mniej niż 2 na grupę.

W przypadku wycieczek dalszych wymagana jest pisemna zgoda rodziców i deklaracja odebrania dziecka po powrocie.
	Nauczyciele w porozumieniu z rodzicami i uczniami opracowują plan wycieczek na dany rok szkolny.

	Każdy z zatrudnionych nauczycieli zobowiązany jest do pełnienia dyżurów w szkole zgodnie z opracowanym planem, dostosowanym do struktury budynku i bezpieczeństwa uczniów.


	Plan dyżurów sporządza dyrektor szkoły każdorazowo po zmianie planu lekcji.


	W szatni uczniowskiej nad bezpieczeństwem i mieniem uczniów czuwa pracownik wyznaczony przez dyrektora.


	Szkoła sprawuje opiekę indywidualną nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

	uczniami klasy pierwszej

uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku, poprzez: indywidualne formy zajęć, pomoc w trakcie lekcji, 
            opiekę nauczycielską przed, między i po lekcjach      
	uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc materialna z takich źródeł jak rada rodziców, opieka społeczna, instytucje charytatywne

uczniami przebywającymi w rodzinach zastępczych, którym pomocy opiekuńczo – wychowawczej udzielają pedagodzy szkolni lub wychowawcy w oparciu o decyzje dyrektora szkoły.

	Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej wychowawcą.

	      Dla zachowania ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności należy dążyć do zapewnienia w jednym etapie nauczania opieki jednego wychowawcy.

O zmianie wychowawcy oddziału decyduje dyrektor samodzielnie lub na wniosek rady rodziców, uwzględniając możliwości kadrowe szkoły.
Tryb doboru lub zmiany wychowawcy klasy jest następujący: pisemny wniosek rodziców uchwalony bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 50% rodziców danej klasy, należy skierować do dyrektora.
Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor i przedstawia ją na zebraniu rodziców.

	Współpraca szkoły z rodzicami:

1 )  Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2). Wychowawcy są zobowiązani do informowania rodziców o postępach indywidualnych dzieci i działalności szkoły na spotkaniach ogólnych, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3) Dyrektor szkoły przynajmniej raz w roku zapoznaje rodziców na zebraniu ogólnym z podstawowymi zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi.
 4)   Wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotów zobowiązani są również do udzielania rodzicom porad oraz bieżących, rzetelnych informacji o zachowaniu, postępach i przyczynach trudności w nauce ich dzieci w każdym czasie, zawsze jednak nie kolidującym z ich podstawowymi obowiązkami dydaktyczno – wychowawczymi.
5)  Wychowawcy zobowiązani są do zapoznawania rodziców z treścią podstawowych dokumentów, regulujących pracę szkoły, a w szczególności statutu szkoły, regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i regulaminu oceniania zachowania.
  6)  W przypadku nie potwierdzenia przez rodziców powiadomienia o ocenach niedostatecznych wychowawca osobiście ich zawiadamia spisując z rozmowy notatkę służbową lub powiadamia ich listem poleconym.
7)  Rodzice powinni utrzymywać stały kontakt z wychowawcą oraz interesować się na bieżąco postępem dziecka.
	Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
	dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne
zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych
zapewnienie dziecku , realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą , właściwych warunków nauki
      9)  Rodzice mają prawo do przekazywania organowi prowadzącemu szkołę oraz    pełniącemu nadzór pedagogiczny informacji dotyczącej pracy szkoły.

§ 18.

1.   Organami szkoły są:
1)	dyrektor szkoły
2)	rada pedagogiczna
3)	samorząd uczniowski
4)	rada rodziców

2.	Szczegółowe kompetencje organów wymienionych w punktach 1-4 określają osobne regulaminy.

3.	Organy szkoły współdziałają ze sobą w odpowiednich sferach działalności szkoły.

4.	W sprawach spornych rozstrzyga dyrektor, a w dalszej kolejności organ prowadzący lub organ nadzorujący.

§ 19.

1.	Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
2.	W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania przedszkolnego.

§ 20.

1.	Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia  ćwiczeń.

2.	Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych                i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3.	W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4.	Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach do 26 uczniów.

5.	W szkole można w razie potrzeby utworzyć oddziały integracyjne.
Zasady tworzenia tych oddziałów regulują odrębne przepisy.

§21.

1.	Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć

2.	Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust.1.

§ 22.

1.	Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) szkoła może zorganizować świetlicę.

§ 23.

1.	Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza:

1)Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2)Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w kąciku czytelniczym i wypożyczanie ich poza bibliotekę, prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów w ilości przewidzianej ramowym planem nauczania.

2.	Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

3.	Zadania bibliotekarza:
1)  Udostępnianie zbiorów i udzielanie informacji.
	Prowadzenie zajęć w ramach edukacji czytelniczo - medialnej.

Gromadzenie zbiorów i ich ewidencja.
Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów i nauczycieli.

4.	Z biblioteki mogą korzystać uczniowie. nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice lub inne osoby za zgodą dyrektora.

5.	Biblioteka szkolna i bibliotekarz wypełniają swe funkcje zgodnie z przepisami wydanymi przez MEN i regulaminem wewnętrznym.

§ 24.

1.	Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja każdego roku.

2.	W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3.	Na podstawie zatwierdzonego arkusza  organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4.	Terminy semestrów ustala Rada Pedagogiczna na podstawie kalendarza szkolnego w MEN.

§ 25.

1.	W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji oraz pracowników obsługi.

2.	Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3.	Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

4.	Do zadań nauczyciela w szczególności należy:
     a.    odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, dyżurów, wycieczek i innych imprez organizowanych przez szkołę.
     b.   czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego
     c.   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz  
    zainteresowań
      d.   bezstronność, obiektywizm i jawność w ocenie oraz sprawiedliwe 
                traktowanie wszystkich uczniów
	udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych



	doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej

dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt, pomieszczenia i obiekty
przekazane pod opiekę
                

§ 26.

1.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.   Dyrektor zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.


§ 27.

1.	Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania się do życia w rodzinie i społeczeństwie.
	Inspirowanie i wspomaganie działań zespołu uczniów.

Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.	Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
1)  Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka
	Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

Współpraca z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uwzględniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a w szczególności wobec uzdolnionych oraz mających trudności dydaktyczno – wychowawcze.

3.	Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu, poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci oraz współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach.

4.	Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.


5.	Wychowawca ma prawo korzystać z tej pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

6.	Początkującym nauczycielom-wychowawcom zapewnia się pomoc doświadczonego nauczyciela na okres jednego roku.

§ 28.

1.	Zasady rekrutacji uczniów są przepisami ustawy o systemie oświaty w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół.

2.	Uczniowie tej szkoły rekrutują się z obwodu przynależnego szkole, określonego w uchwale Rady Gminy.

3.	Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie z innych obwodów szkolnych, jednakże po zapewnieniu prawidłowych warunków nauki uczniom przynależnego szkole obwodu.

4.	Obowiązek szkolny trwa do 18 roku życia.

5.	Cykl kształcenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania trwa 6 lat.

6.	Uczeń ma prawo do:
1)  właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej
2)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją, przejawami patologii społecznej oraz ochrony i poszanowania jego godności
3)   zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
	korzystania z doraźnej pomocy finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami

życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób poprzez redagowanie gazetki szkolnej, udział w uroczystościach, pracę w samorządzie uczniowskim, swobodę wypowiedzi,
	rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych, dostęp do biblioteki, udział w konkursach, indywidualne traktowanie, udział w uroczystościach i imprezach, 
	sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny
pomocy w przypadku trudności w nauce  poprzez indywidualne podejście do ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńską, dodatkową pomoc ze strony nauczyciela.
korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego
korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki również podczas zajęć pozalekcyjnych
wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

7.	Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły a zwłaszcza:
1)  systematycznie przygotowywać się i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły
	przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły

być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój
dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
punktualnie przybywać na zajęcia lekcyjne
nie dezorganizować swoim zachowaniem zajęć szkolnych.
	usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie do 3 dni  po powrocie  do szkoły.  W przypadku nieregularnego uczęszczania na zajęcia edukacyjne uczeń ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju
nie korzystania  z  telefonów komórkowych  i innych urządzeń elektronicznych  podczas zajęć edukacyjnych, uroczystości i innych sytuacjach określonych przez nauczyciela. Podczas zajęć edukacyjnych oraz sytuacjach określonych przez nauczyciela wszystkie urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone. 


8.  Jeżeli w szkole łamane są prawa ucznia zawarte w konwencji Praw Dziecka, to uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć skargę do dyrektora szkoły, a w razie skargi na dyrektora – do kuratorium oświaty lub organu prowadzącego szkołę.


9. Kary i nagrody
1)  W stosunku do ucznia nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
2) O przydzieleniu uczniowi nagrody lub zastosowania kary każdorazowo wychowawca klasy powiadamia rodziców w dniu ustalenia kary lub nagrody.
3)  Od przydzielonej kary przysługuje rodzicom odwołanie do wychowawcy klasy (instancji nakładającej tę karę) w terminie 7 dni od chwili powiadomienia.
W przypadku nieuwzględnienia odwołania rodzic może odwołać się do 7 dni od dnia interwencji u wychowawcy do dyrektora szkoły. Dyrektor w ciągu 14 dni powiadamia rodziców o sposobie rozpatrzenia odwołania.
4)  Od decyzji dyrektora szkoły, w zależności od rodzaju sprawy, przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego szkołę.
5)  Przyjmuje się następujące nagrody dla uczniów:
      a. pochwała na forum klasy: nauczyciel, wychowawca, dyrektor
      b.  pochwała na forum szkoły z jednoczesnym wpisem do dziennika: dyrektor
      c. dyplomy uznaniowe
      d. listy pochwalne dla rodziców
      e. nagrody rzeczowe
      f. umieszczenie na gazetce szkolnej nazwisk uczniów wyróżniających się
      g. wpis do Złotej Księgi
      h. nagroda dla najlepszego absolwenta
  6) Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły uczeń może otrzymać następujące kary:
      a. upomnienie ustne: nauczyciel, wychowawca
      b. nagana na forum klasy: wychowawca, nauczyciel, dyrektor
      c. nagana na forum szkoły z jednoczesnym wpisem do dziennika: dyrektor
      d. list do rodziców: wychowawca, dyrektor
      e. kara finansowa za zniszczony sprzęt
      f. przeniesienie do innej szkoły na wniosek dyrektora przez kuratora oświaty
7) O udzieleniu pochwały lub nagany na forum szkoły decyduje zespół wychowawczy w składzie: dyrektor, wychowawca lub osoba wnioskująca oraz pedagog szkolny.
8)  Uczeń, który w sposób ciągły i rażący uchybia obowiązkom, a jego zachowanie wpływa demoralizująco na pozostałych uczniów może być na wniosek dyrektora przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły
Decyzję o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna  po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego oraz po uzyskaniu zgody dyrektora docelowej szkoły na przyjęcie ucznia.

10.  Szkoła stwarza warunki pobytu uczniom zapewniające im bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą.
Szczegółowe zadania w tym obszarze określa szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki.

§ 29.

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 30.

Szkoła może posiadać własny ceremoniał szkolny oraz sztandar 
i godło.

§ 31.

1.	Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.	Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
3.  Statut wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 18 października 2008r.

§ 32.

Nowelizację statutu przeprowadza Rada Pedagogiczna stosowaną
uchwałą w następujących sytuacjach:
	kiedy akty nadrzędne nakładają obowiązek dokonania zmian 
	w zależności od potrzeb szkoły

na wniosek nauczycieli, rodziców i uczniów
w razie stwierdzenia nieprawidłowości przez organ kierujący
	Tryb nowelizacji jest następujący:

	powołanie przez dyrektora zespołu przygotowującego projekt zmian
	opinia Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego na temat przedstawionego projektu
	zapoznanie Rady Pedagogicznej z projektem nowelizacji statutu

podjęcie uchwały w sprawie zmian
Rada Pedagogiczna decyduje o konieczności ujednolicenia tekstu statutu.



§33.

Tryb zaznajamiania organów szkoły ze statutem:
	udostępnienie do wglądu tekstu statutu w sekretariacie, sekretariacie gabinecie dyrektora i w bibliotece
	zapoznanie rodziców ze statutem na zebraniu ogólnym na początku roku szkolnego
zapoznanie uczniów w klasach
o nowelizacjach rodzice i uczniowie informowani są na bieżąco.


