













STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
WE WRZEŚCIU



POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

	Na podstawie artykułu 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) ustala się i ogłasza Statut Szkoły Podstawowej we Wrzeście.

Statut wchodzi w życie w dniu 1 września 1999 r .
Tracą moc wszelkie dotychczasowe przepisy w przedmiocie regulowanym niniejszym Statutem.

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TYP SZKOŁY

§ 2.

Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa we Wrześciu.

§ 3.

	Szkoła ma charakter ogólnokształcący i jest sześcioletnią szkołą publiczna.

Obwód Szkoły określa orzeczenie organizacyjne wydane przez organ prowadzący

§ 4.

	Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy Słupsk.

Organem sprawującym nadzór. pedagogiczny jest Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Cykl kształcenia trwa 6 lat.

§ 5.

	Szkoła nosi imię Pierwszego Dowódcy Armii Krajowej, gen. Stefana Roweckiego "Grota"


§ 6.

	Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
	Na pieczęciach, stemplach i tablicach może być używany czytelny skrót nazwy: SP we Wrześciu.



ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 7.

	W swojej działalności szkoła urzeczywistnia cele Oświaty Rzeczypospolitej Polskiej jako wspólne dobro całego społeczeństwa: kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także ustaleniami zawartymi w powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowej Konwencji Praw Obywatelskich i Politycznych.

W kształceniu i wychowaniu młodzieży szkolnej za sprawę nadrzędną uznaje się uniwersalne zasady etyki i tolerancji ludzkich światopoglądów.
Kształcenie i wychowanie w szkole ma na celu rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, miłość do ojczyzny oraz poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego oraz najpiękniejszych tradycji naszego narodu, przy jednoczesnym zaznajomieniu się z wartościami kulturowymi całego świata.
Szkoła przygotowuje dzieci do właściwego wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości, wolności tolerancji i solidarności.
W oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego określoną przez Ministra Edukacji Narodowej i program wychowawczy (zał. l), rozszerzony o plan pracy szkoły na dany rok umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, a także przygotowuje uczniów do kontynuacji nauki w gimnazjum.
	a. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 
	b. Zapewnia opiekę uczniom szczególnie uzdolnionym, poprzez umożliwienie im 	rozwoju własnych zainteresowań oraz realizację indywidualnych programów nauczania, 	a nawet ukończenia szkoły w skróconym czasie.
	c. Zapewnia opiekę uczniom z defektami rozwoju psychofizycznego poprzez 	umożliwienie zdobywania wiedzy w ograniczonym zakresie (podstawa programowa, 	indywidualizacja pracy z uczniem mało zdolnym), uczestnictwo w zajęciach 	dydaktyczno - wyrównawczych oraz inne formy pracy w zakresie przeciwdziałania 	trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. 
	d. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe 	podstawy wobec problemów własnego środowiska.
	e. Uznaje prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci i organizuje naukę religii 	lub etyki zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 czerwca 1999 r. roku w sprawie 	warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

§ 8.

	Szkoła wykonuje swe zadania, uwzględniając optymalne warunki rozwoju uczniów, zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno -pedagogicznymi, a także różnego rodzaju ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców na mocy odrębnych przepisów.
	W szkole organizuje się zajęcia dodatkowe dla ucznia z uwzględnieniem jego zainteresowań i potrzeb rozwojowych.
Szkoła stara się zapewnić różne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE

§ 9.
	Organami szkoły są:

a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) samorząd uczniowski.
	Powoływanie dyrektora szkoły, jego kompetencje i zakres działań określa ściśle Ustawa o systemie oświaty,


§ 10.

	Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczno -wychowawczą i opiekuńczą szkoły, klasy oraz życia zespołów wychowawczych oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich pracowników szkoły.
W granicach swych kompetencji, dyrektor w szczególności:
a. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole i jej oddziałach pozaszkolnych.
b. jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
c. współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, Realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach posiadanych przez nie kompetencji, 
d. przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły.
e. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie.

§ 11.

	Rada pedagogiczna (skrót RP) to kolegialny organ szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki (szczegółową organizację, zakres działania i czynności określa regulamin RP, stanowiący załącznik nr 3).


§ 12.

	W szkole działa Rada Rodziców (skrót RR) stanowiąca reprezentację ogółu rodziców,

RR pracuje według własnego regulaminu, określającego zakres zadań i czynności RR (załącznik nr 4).

§ 13.

	Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Samorząd Uczniowski pracuje wg własnego regulaminu i opracowanego planu zamierzeń (załącznik nr 5).


ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 14.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły .

§ 15.

	Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

Zasady tworzenia oddziałów pozostają w zgodności z określonymi przepisami.
Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych -zgodnie z przepisami.
W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonać podziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.
Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej.
Integralną częścią szkoły jest oddział przedszkolny, realizujący j eden z wybranych programów wychowania przedszkolnego.
Do końca roku szkolnego 1999/2000 szkoła prowadzi ósmą klasę dotychczasowej szkoły podstawowej.

§ 16.

	Podstawowymi formami działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły są:

a. obowiązkowe zajęcia lekcyjne,
b. zajęcia pozalekcyjne nadobowiązkowe,
c. zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, logopedyczne,
d. gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna,
e. nauczanie indywidualne,
f. indywidualny tok nauki lub obowiązek realizowany poza szkołą.
	Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa cotygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w zespołach klasowych złożonych z uczniów uczących się w danym roku szkolnym wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

§ 17.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut, dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie od 30 -60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 18.

	Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku. W obrębie roku szkolnego obowiązują przerwy świąteczne i wakacyjne określone Rozporządzeniem MEN,

Rok szkolny dzieli się na 2 semestry.
Szkołę obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Istnieje możliwość zajęć w soboty.

§ 19.

	W szkole działa biblioteka, służy ona realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno -wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
Czas pracy nauczyciela -bibliotekarza dostosowany do liczby uczniów w szkole regulują odrębne przepisy.

§ 20.

	Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych nie mniejszych niż 25 osób.
Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożywania posiłku w szkolnej stołówce.
Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Rada Gminy w Słupsku.


ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 21.

	Nauczycieli i pracowników szkoły zatrudnia dyrektor zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami zawodowymi i wykształceniem.
	Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.



ROZDZIAŁ VI

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 22.

	Nauczyciel organizuje proces dydaktyczno -wychowawczy w zakresie powierzonego mu przedmiotu nauczania, jest odpowiedzialny za jego przebieg, poziom i wyniki.
	Nauczyciel, któremu powierzono obowiązki opiekuna sali lekcyjnej, dba o utrzymanie jej w należytym stanie.

Do kierowania pracą wychowawczą poszczególnych klas dyrektor wyznacza wychowawców, którzy winni współpracować z rodzicami, pedagogami i psychologami zatrudnionymi w szkole i poradni psychologiczno -pedagogicznej.
	Dyrektor szkoły zaleca wyznaczonym nauczycielom zadania związane z resocjalizacją, profilaktyką uzależnień, pomocą korekcyjno - wyrównawczą, pomocą materialną,
Do obowiązków nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego należy zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju fizycznego uczniów, organizowanie zajęć w wybranych dziedzinach sportowych w szkole i poza szkołą oraz dbałość o obiekty sportowe i zaopatrzenie szkoły w sprzęt sportowy.
Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:
a. prowadzenie biblioteki szkolnej,
b. właściwy dobór księgozbioru, jego gromadzenie i opracowanie oraz wypożyczanie,
c. rozwijanie wśród uczniów czytelnictwa, prowadzenie pracy pedagogicznej z czytelnikami,
d. prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo -informacyjnego dla uczniów szkoły,
e. współpraca z nauczycielami i rodzicami.
	Pedagog szkolny współpracuje z poradnią pedagogiczno - psychologiczną, nadzoruje wespół z dyrektorem realizację obowiązku szkolnego, służy pomocą wychowawcom klas i rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Wychowawca świetlicy sprawuje opiekę nad dziećmi w niej przebywającymi, czuwa nad ich bezpieczeństwem, organizuje różne formy zajęć.
 Nauczyciele i pracownicy mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo.
Pracownicy obsługi troszczą się o stan higieniczno - sanitarny i techniczny pomieszczeń szkolnych. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników obsługi określają odrębne przepisy.
Sprawy kancelaryjne, administracyjno -gospodarcze powierza się pracownikom administracji szkoły .Zakres ich uprawnień i obowiązków określają osobne przepisy.


ROZDZIAŁ VII

OBOWIĄZEK SZKOLNY

§ 23.

	Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa i powszechnie dostępna.

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej.
	Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej.
W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż o 1 rok - zgodnie z Zarządzeniem dotyczącym obowiązku szkolnego i postępowania egzekucyjnego z dnia 30.09.1992 r.
	Na wniosek rodziców dziecka dyrektor może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, a także współdziała z rodzicami w realizacji tego obowiązku.

§ 24.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do terminowego zgłoszenia dziecka do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia:oraz zapewnienie dziecku właściwych warunków do nauki.

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Szczegółowy zakres praw i obowiązków ucznia zawiera Kodeks Praw i Obowiązków stanowiący załącznik do Statutu Szkoły

§ 25.

	Uczeń może uczestniczyć w wybranych przez siebie formach zajęć rekreacyjnych, pozalekcyjnych organizowanych w szkole.

Uczeń ma prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, do korzystania z urządzeń, sprzętu i pomieszczeń szkoły.
Zgodnie z życzeniem rodziców uczeń może uczestniczyć w lekcjach religii lub etyki oraz zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

§ 26.

	Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkiem ucznia.

Uczeń zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz do aktywnego udziału w lekcjach.
Zadaniem ucznia jest uczyć się pilnie i systematycznie, brać udział w życiu szkoły, przestrzegać ustalonego regulaminu uczniowskiego.
Uczeń winien szanować wszystkich pracowników szkoły, dbać ojej dobre imię i posiadane mienie.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

	Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
W szkole są tworzone środki specjalne.

§ 28.

Wszystkie regulaminy tworzone w szkole nie mogą być sprzeczne ze statutem.

§ 29.

Uchwałę w sprawie nowelizacji statutu podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu opinii ogółu rodziców i uczniów.

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 25.01.2000 roku.


