26


                     



STATUT








                          W
                 STRZELCACH

  


                                                   (jednolity tekst)


I.	Informacje o szkole.


§ 1

1.	 Szkoła Podstawowa w Strzelcach “Szkołą”, zlokalizowana jest w Strzelcach nr 42, 46-146 Domaszowice.
2.	Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Gminy Domaszowice.
3.	Cykl kształcenia w Szkole trwa 6 lat.

§ 2
1.	Nadzór pedagogiczny  nad  Szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Opolu, który stanowi równocześnie organ 2-go stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do decyzji wydanych przez Dyrektora Szkoły.
2.	Nadzór pedagogiczny sprawowany jest zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

II. Cele i zadania Szkoły.

§3
1.	Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. /Dz.U.Nr 95 z 1991r. poz. 425 z póź.zm./ oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych i zarządzeniach władz oświatowych.
2.	Nadrzędnym celem pracy Szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Zadania szkoły jako placówki dydaktyczno-wychowawczej w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania realizowane są przez wszystkich nauczycieli i obejmują w szczególności:
1)	rozbudzanie aktywności poznawczej i twórczej,
2)	umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki w Gimnnazjum,
3)	inspirowanie zachowań ukierunkowanych na samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem,
4)	 ukierunkowanie rozwoju emocjonalnego ucznia i jego wrażliwości na problemy społeczne i zapoznawanie uczniów z mechanizmami i procesami życia społecznego,
5)	uświadomienie potrzeby prospołecznych, prorodzinnych, prozdrowotnych i proekologicznych zachowań ucznia,
6)	podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez naukę rodzinnego języka oraz własnej historii i kultury, kultywowanie charakterystycznych dla środowiska tradycji i wartości oraz wpojenie ich w ramach realizacji procesu dydaktyczno—wychowawczego, 
7)	udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, rozpoznawanie zagrożeń środowiskowych poprzez przeprowadzanie ankiet i badań oraz kształtowanie środowiska wychowawczego,
8)	dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów m.in. w ramach realizacji indywidualnych programów nauczania. Prowadzenie kółek zainteresowań przedmiotowych w miarę możliwości szkoły i współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Domaszowicach.
3.	Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
4.	Szczegółowe zasady opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych nadobowiazkowych i pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć podczas ich przebywania na terenie szkoły, w czasie wyjść, wyjazdów i wycieczek, w tym zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole normują regulaminy porządkowe Szkoły wydawane przez Dyrektora Szkoły.
5.	Realizowane programy wychowawcze wzbogacają proces kształcenia. Program wychowawczy szkoły jest częścią statutu (zał.nr 1)
6.	Szkoła gwaratuje uczniowi warunki do nabywania wiedzy, sprawności i  nawyków, czyli rozwijania kompetencji w zakresie:
1)	uczenia się:
¨	zdobywanie wiedzy i umiejętności
¨	organizowanie procesu uczenia się i przyjmowania odpowiedzialności za wykształcenie,
¨	wykorzystywanie doświadczeń i łączenia różnych elementów wiedzy,
2)	myślenia:
¨	dostrzeganie związków przeszłości z teraźniejszością, związków przyczynowo-skutkowych i zależności funkcjonalnych,
¨	radzenie sobie z niepewnością i złożonością zjawisk - ich całościowe i kontekstowe postrzeganie,
3)	poszukiwania:
¨	poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł, w tym rozważne i umiejętne korzystanie z technologii informacyjnej i mediów,
4)	działania:
¨	organizowanie pracy własnej i innych,opanowanie technik i narzędzi pracy,
¨	projektowanie działań i przejmowanie odpowiedzialności za ich przebieg i wyniki,
¨	racjonalne gospodarowanie czasem,
5)	doskonalenia się:
¨	ocena postaw i postępowania własnego i innych zgodnie z przyjętymi normami i systemem wartości uniwersalnych,
¨	przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i innych,
¨	elastyczne reagowanie w obliczu zmiany,poszukiwanie nowych rozwiązań, stawianie czoła przeciwnościom,
¨	utrzymywanie zdrowia fizycznego i psychicznego,
6)	komunikowania się:
¨	skuteczne komunikowanie się,
¨	prezentacja własnego punktu widzenia, argumentowanie i obrona własnego zdania, gotowość wysłuchania i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, rozwiązywanie konfliktów,
¨	korzystanie z nowych technologii komunikowania się,
7)	współpracy:
¨	praca w grupie, negocjowanie i osiąganie porozumienia, podejmowanie decyzji grupowych, stosowanie procedur demokratycznych.
¨	rozwiązywanie i podtrzymywanie kontaktów, budowanie więzi międzyludzkich.

§4
1.	Podstawowym zadaniem Szkoły jest przygotowanie ucznia do samodzielności, a ponadto:
1)	stworzenie uczniom warunków zdobywania i utrwalania wiedzy i umiejętności,  kształtowanie postawy dociekliwości  i ref1eksyjności,
2)	zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, na lekcjach różnych przedmiotów i zajęć pozalekcyjnych
3)	poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowymi stylami życia i profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznych.
2.	Celem Szkoły jest:
1)	wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności,
2)	rozbudzenie potrzeb korzystania z dzieł myśli  ludzkiej i dóbr kultury, rozwijania wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia,
3)	umożliwienie traktowania wiadomości przedmiotowych w sposób integralny,
4)	ułatwianie rozumienia świata, ludzi i samego siebie,
5)	ułatwianie uczestnictwa w kulturze,
6)	rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi,
7)	ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do problemów okresu dojrzewania.

§ 5
1.	Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą   i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.


§ 6
1.	Kształt zadań wychowawczych przyjętych do realizacji określa szkolny program wychowania. 
2.	Szkolny program wychowania opracowuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna we współpracy z rodzicami i uczniami.
3.	Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej “wychowawcą”.
4.	Przy powierzaniu wychowawstwa dla zachowania ciągłości pracy wychowawczej i jej efektywności Dyrektor uwzględnia w miarę możliwości zasadę by wychowawca prowadził dany oddział przez cały tok nauczania danego etapu edukacyjnego.
5.	Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:
1)	 tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2)	 inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3)	 podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.
6. Wychowawca w celu realizacji wymienionych wyżej zadań m.in.:
1)	 otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2)	 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,
3)	 współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale powierzonym jego opiece uwzględniając ich działania wychowawcze 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),
4)	 utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
¨	poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 
¨	współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
¨	włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły,
¨	zapoznania ich ze Statutem Szkoły.
5)	 współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Namysłowie i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
7. Zadaniem wychowawcy jest także prawidłowe prowadzenie dokumen 
     tacji oddziału i indywidualnej dokumentacji ucznia.
8. Spełnianie zadań wychowawcy w zakresie utrzymywania kontaktu z
    rodzicami realizowane jest w formie spotkań i konsultacji. Wychowawca wspólnie z rodzicami ustala tryb konsultacji i informowania o zachowaniu ucznia i jego postępach w nauce, które obejmują:
a)	wywiadówki okresowe,
b)	kontaktówki wg harmonogramu
c)	bieżące spotkania z rodzicami w razie zaistniałej konieczności,
9. Formy realizacji zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.


III. Organy Szkoły i ich zadania.

§7
1.	Organami Szkoły są:
1)	Dyrektor Szkoły,
2)	Rada Pedagogiczna Szkoły,
3)	Rada Rodziców,
4)	Samorząd Uczniowski.

§8
1.	Dyrektor Szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją, na zewnątrz.
2.	Zastępstwo za Dyrektora pełni wyznaczony przez niego nauczyciel w czasie i zakresie określonym przez Dyrektora.
3.	Dyrektor Szkoły pełni obowiązki kierownika zakładu pracy w rozumieniuprzepisów Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych w nim nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych, a w szczególności:
1)	koordynuje bieżącą działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz
2)	sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w Szkole
3)	organizuje zebrania plenarne Rady Pedagogicznei - z własnej inicjatywy, na wniosek uprawnionego organu lub na wniosek Rady Pedegogicznej i przewodniczy im,
4)	realizuje zadania opiekuńcze nad uczniami oraz tworzy warunki dla harmonijnego rozwoju psychofizycznego m.in. poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
5)	realizuje uchwały organów Szkoły podjęte w ramach posiadanych przez nie kompetencji,
6)	wstrzymuje realizację uchwał Rady Pedagogicznej, sprzecznych z obowiązującymi przepisami, informując o tym organ prowadzący i nadzorujący.
7)	dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich  prawidłowe wykorzystanie,
8)	na bieżąco współpracuje z pozostałymi statutowymi organami Szkoły dla dobra uczniów i placówki.
	
4.	Dyrektor jest odpowiedzialny za prowadzenie określonej dokumentacji i właściwe dokumentowanie w niej przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności:
1)	księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie Szkoły,
2)	księgi uczniów,
3)	dzienników lekcyjnych,
4)	arkuszy ocen,
5.	Dyrektor jako kierownik Szkoły:
1)	zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
2)	przyznaje nagrody i premie oraz udziela kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom,
3)	występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o nadanie odznaczeń i udzielenie wyróżnień dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
6.  Dyrektor wydaje:
1)	 zarządzenia które są aktami normatywnymi, dotyczącymi w szczególności spraw bieżących Szkoły oraz spraw z zakresu prawa pracy,
2)	 decyzje jeżeli przepis prawa tak stanowi.

7.	Projekty swoich zarządzeń Dyrektor uzgadnia z zakładowymi organizacjami związkowymi lub innymi organami, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub wymagają tego inne istotne względy związane z przedmiotem regulacji.

8.	Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkujących w obwodzie szkolnym Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania przez nich obowiązku szkolnego,
9.	Wykonywanie nadzoru pedagogicznego ma na celu podnoszenie jakości kształcenia, wychowania i opieki w szkole poprzez działalność  diagnostyczno - oceniającą i wspomagającą.
10.	Dyrektor w zakresie realizacji swoich zadań współpracuje z pozostałymi    
    organami Szkoły.

§9
1.	W Szkole działa Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele w niej zatrudnieni.
2.	Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
3.	Rada Pedagogiczna realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
4.	Funkcjonowanie Rady Pedagogicznej określa jej regulamin opracowany i zatwierdzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.


§ 10
1.	Rada Pedagogiczna opracowuje zmiany do niniejszego statutu lub projekt nowego statutu Szkoły i uchwala go.
2.	Rada Pedagogiczna, może oceniać sytuację Szkoły oraz występować z wnioskami do Organu Prowadzącego.

§ 11
1.	Rada Rodziców jest społecznym organem Szkoły i stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów.
2.	Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.
3.	Rada Rodziców działa na podstawie ustalonego Regulaminu.
4.	Regulamin działania Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 12
1.	Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania
i	kształcenia dzieci.
W ramach tego współdziałania rodzice mają prawo do:
1)	znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i szkole,
2)	znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
3)	uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
4)	uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
5)	wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły.

§ 13
1.	Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2.	Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa I rok.
3.	Samorząd Uczniowski funkcjonuje na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora regulaminu pod względem zgodności ze statutem, który określa również zasady przeprowadzania wyborów.
4.	Samorząd Uczniowski organizuje wybory do swych organów w porozumieniu z Dyrektorem, w sposób nie zakłócający procesu dydaktycznego.
5.	Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
takich jak:
1)	prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2)	prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3)	 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4)	 prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5)	prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
6)	prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
7)	prawo wyboru Rzecznika Praw Ucznia,
8)	prawo uczestniczenia w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej (decyzję w sprawie uczestnictwa podejmuje Dyrektor).
5.	Dyrektor udziela Samorządowi Uczniowskiemu - na jego wniosek - pomocy w prawidłowym zorganizowaniu wyborów do organów Samorządu Uczniowskiego.

§ 14
1.	Dopuszcza się moż1iwość działania w Szkole organizacji i stowarzyszeń, których cele statutowe zakładają działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, albo rozszerzenie formy pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2.	Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub organizację
wyraża Dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
	




IV.	Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w Szkole.

§ 15
11.	Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz ich wymiar określa szkolny plan nauczania, który jest podstawowym dokumentem organizującym szkolne nauczanie, decyduje jakich przedmiotów uczy się w szkole a więc jaką strukturę wiedzy otrzymuje uczeń.
12.	Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki oraz ogólne warunki funkcjonowania szkoły w tym ilość godzin dla uczniów w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku, z którym zapoznaje Radę Pedagogiczną.
13.	Zmiany arkuszy organizacyjnych dokonywane są w formie aneksu.
14.	Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest dla danej klasy, 
15.	Oddział powinien liczyć nie więcej niż 30 uczniów.
16.	Organizację stałych, 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.
17.	Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, w klasach I-III o formie pracy decyduje nauczyciel. Godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach może trwać od 30 do 60 minut. Przerwy miedzylekcyjne są nie krótsze niż 5 minut, co najmniej jedna przerwa miedzylekcyjna wynosi 20 minut.
18.	Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki. Podziału dokonuje się na zajęciach z języków obcych, informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
19.	Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach li -czących od 12 do 26 uczniów.
20.	W Szkole stosownie do potrzeb uczniów mogą działać koła zainteresowań nad którymi opiekę sprawuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora. liczba uczniów biorących udział w pracach koła zainteresowań nie powinna być niższa od 12.
21.	W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego.
22.	W Szkole mogą być prowadzone bezpłatne, pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów, stosownie do potrzeb uczniów i możliwości finansowych Szkoły.
23.	Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych np. wycieczki, jednak nie może to zakłócić toku pracy szkoły.

§ 16
	Wewnątrzszkolny system oceniania w  Szkole Podstawowej w Strzelcachstanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Statutu.



§ 17
1.	W celu zapewnienia integracji nauczania poszczególnych przedmiotów i korelacji międzyprzedmiotowej w Szkole mogą powstawać zespoły  przedmiotowe:
2.	Przewodniczącego zespołu wybiera zespół przedmiotowy.

§ 18
1.	Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli lub szkół wyższych w celu odbycia praktyk pedagogicznych.
2.	Właściwa forma prowadzenia praktyk wymaga pisemnego porozumienia pomiędzy Dyrektorem lub za jego zgodą - nauczycielem - opiekunem, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Inne formy działa1ności.

§ 19
1.	Dla realizacji celów statutowych Szkoła umożliwia uczniom korzystanie w zależności od potrzeb z pomieszczeń szkolnych:
¨	do nauki, z niezbędnym wyposażeniem,
¨	sportowo-rekreacyjnych ze sprzętem specjalistycznym,
¨	biblioteki szkolnej oraz czytelni,
¨	administracyjno - gospodarczych.



§ 20
1.	W Szkole funkcjonuje biblioteka.
2.	Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią Szkoły, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.
3.	Zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz innych materiałów  z zakresu piśmiennictwa, grafiki itp. w celu realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, wspierania samokształcenia uczniów i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4.	Nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który:
1). zapewnia właściwe pomieszczenia i ich wyposażenie oraz środki finansowe na zakup zbiorów, materiałów i czasopism,
2). zarządza stanem zbiorów biblioteki,
3). egzekwuje protokolarne przekazywanie biblioteki przy zmianie jej obsługi i egzekwuje od odpowiedzialnych pracowników wyrównanie ewentualnych strat.
5.   Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy oraz może otrzymywać      
      dotacje celowe a także darowizny.
6	Czas pracy biblioteki określa regulamin, który powinien uwzględniać  możliwość korzystania z biblioteki w czasie i po zajęciach lekcyjnych.
7	Zasady korzystania z biblioteki przez uczniów określa Regulamin biblioteki.




§ 21
1.	Dla uczniów dojeżdżających do szkoły zorganizowano świetlicę szkolną.
2.	Świetlica prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą w oddzielnym pomieszczeniu wyposażonym w sprzęt audio – wizualny i gry świetlicowe.
3.	Świetlica obejmuje opieką uczniów w godzinach od przyjazdu do odjazdu dzieci ze szkoły.
4.	Świetlica prowadzi zajęcia w grupach liczących w zasadzie nie mniej niż 25 uczniów.

§ 22.
1.	Szkoła prowadzi stołówkę z dożywianiem dla uczniów (słodka bułka) finansowaną przez rodziców z wyjątkiem płac personelu, energii elektrycznej i wody.
2.	Stawkę żywieniową ustala Dyrektor przy akceptacji rodziców. Szkoła  będzie zabiegała o fundusze na dożywianie dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 23.
1.	Szkoła współpracuje z Poradnią – Pedagogiczną, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2.	Kierowanie uczniów do Poradni następuje za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
VI.	Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 24.
1.	W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2.	Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy ustaw: Kodeks Pracy (Dz.U.Nr 24 z 1975r. poz.141) oraz Karta Nauczyciela (Dz.U.1997r. Nr 56 poz. 357) z późń. zm.
3.	Nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnego realizowania podstawowych
funkcji szkoły - dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, za
których poziom i wyniki jest odpowiedzialny przed rodzicami
powierzonych mu uczniów, samymi uczniami oraz władzami oświatowymi,
a ponadto:
1)	prawidłowo i efektywnie, zgodnie z przyjętymi kierunkami realizuje proces dydaktyczny,
2)	odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo pozostających pod jego opieką uczniów,
3)	dąży do pełnego rozwoju osobowości uczniów, rozwija ich zainteresowania i zdolności,
4)	wychowuje młodzież w duchu humanizmu, tolerancji. i poszanowania drugiego człowieka, sprawiedliwości społecznej, szacunku do pracy, umiłowania Ojczyzny i poszanowania Konstytucji RP,
5)	dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z założeniami życia społecznego, edukacji ekologicznej i integracji społecznej,
6)	jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt,
7)	wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
8)	przestrzega zasad bezstronności i obiektywizmu w ocenie oraz sprawiedliwym traktowaniu wszystkich uczniów,
9)	służy pomocą w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
10)	doskonali własne umiejętności dydaktyczne i pedagogiczne oraz podnosi   zakres swej wiedzy merytorycznej,
11)	prowadzi w prawidłowy sposób dokumentację pedagogiczną.
4.	Praca nauczyciela podlega ocenie na podstawie przepisów prawa oświatowego.
5. .	Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracowników administracji i obsługi szkoły określają odrębne przepisy.
6.	Nauczyciel prowadzący zajęcia, w czasie ich trwania sprawuje opiekę nad uczniami, którzy w nich uczestniczą i jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.





VII.	Uczniowie oraz ich prawa i obowiązki.

§ 25
1.	Do szkoły podstawowej przyjmowani są uczniowie zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania do szkół.

§ 26
1.	Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
§ 27.
1.	Uczeń ma prawo do:
1)	właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2)	opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,	
3)	ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej , ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
4)	korzystania z pomocy stypendialnej bądź innej pomocy materialnej (gdy istnieją środki na ten cel),
5)	życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
6)	swobody wyrażania myśli i przekonań w tym światopoglądowych i religijnych - nie narażając tym dobra innych osób
7)	rozwijania jego talentów i uzdolnień,
8)	sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
9)	zaznajomienia się ze szczegółowymi kryteriami ocen z przedmiotów oraz zachowania,
10)	 pomocy w przypadku trudności w nauce,
11)	 korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
12)	 korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych,
13)	 poszanowania jego godności,
14)	 wpływania na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie oraz organizacjach działających w szkole,
15)	 do otrzymania pomocy od nauczyciela w zdobywaniu wiedzy ,
16)	 noszenia symbolu szkoły z chwilą jego ustanowienia,
17)	 uczestniczenia biernego i czynnego w wyborach samorządu szkolnego  /wybory są demokratyczne, tajne, bezpośrednie, powszechne/.
18)	 osobiście lub za pośrednictwem reprezentantów uczniów przedstawiać problemy indywidualne oraz dotyczące społeczności uczniowskiej Dyrektorowi, wychowawcy, nauczycielom i oczekiwać pomocy w ich rozwiązaniu,
19)	 wypowiedzieć swoje zdanie, nawet krytyczne, w odniesieniu do każdego problemu wynikającego z życia szkoły,
20)	 do jawnej oceny wiedzy i umiejętności przeprowadzonej na bieżąco z poszczególnych przedmiotów, 
2.	Zachowanie jest oceniane zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania stanowiącym załącznik Nr 1 do Statutu.

3.	Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie a   zwłaszcza:
1)	systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
2)	przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,
3)	odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój, 
4)	dba o wspólne dobro - ład i porządek w szkole,
5)	godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,
6)	korzystania w pełni z czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swoich wiadomości i umiejętności,
7)	okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego, przestrzegania zasad współżycia w społeczności szkolnej i społeczeństwie, a nade wszystko:
8)	przeciwstawiania się przejawom wulgarności i brutalności,
9)	naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody,
4.	 Za szkody uczynione przez ucznia odpowiadają materialnie jego rodzice.
5.	 Każda nieobecność ucznia w szkole musi być usprawiedliwiona.   Usprawiedliwienia muszą być przedłożone wychowawcom w ciągu 7 dni od  powrotu do szkoły.
6.	 Ucznia obowiązuje strój schludny.
7.	 Uczniowie Szkoły mogą brać udział w organizowanych różnego typu konkursach i olimpiadach przedmiotowych.



VIII.	Nagrody i kary. – zgodnie z regulaminem szkoły zał. nr3


 IX.	     Rzecznik Praw Ucznia.

§ 29.
1.	Rzecznikiem Praw Ucznia może zostać nauczyciel Szkoły lub rodzic.
2.	Tryb wyboru Rzecznika Praw Ucznia określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego (zał. nr 4).
3.	Do kompetencji Rzecznika Praw Ucznia należy:
1)	obserwacja realizacji praw ucznia,
2)	reprezentowanie interesów ucznia wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły,
3)	czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia,
4)	wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego,
5)	występowanie do Dyrektora z odpowiednimi. wnioskami dotyczącymi realizacji. praw ucznia,
6)	upowszechnianie wśród uczniów wiedzy dotyczącej ich praw.



§ 30.
1.	Wyboru Rzecznika Praw Ucznia dokonują wszyscy Uczniowie Szkoły na okres dwóch lat.
2.	Wybory przeprowadza Samorząd Uczniowski na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3.	W przypadku rezygnacji osoby będącej Rzecznikiem Praw Ucznia przed upływem kadencji, przeprowadza się niezwłocznie kolejne wybory na dwuletnią kadencję.

4.	0dwołania Rzecznika Praw Ucznia dokonuje Dyrektor, jeśli Rzecznik w referendum przeprowadzonym przez Samorząd uzyskał 2/3 głosów przeciwnych.

X.	Postanowienia końcowe.

1.	Szkoła używa pieczęci:
1)	okrągłej metalowej dużej i małej:
Szkoła Podstawowa w Strzelcach
z wizerunkiem pośrodku godła Rzeczpospolitej Polskiej
2)	podłużnej: 
Szkoła Podstawowa
Strzelce  42
46-146 Domaszowice
tel. (077) 419-41-96

2.	Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.	Tablice i stemple Szkoły powinny zawierać jej nazwę.
4.	Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi. przepisami.
5.	Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają, odrębne przepisy, obsługę ekonomiczno-finansową Szkoły wykonuje Urząd Gminy.
6.	Dyrektor Szkoły zapewnia możliwości zapoznania się z niniejszym Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej i rodziców.
7.	Szkoła umożliwia ubezpieczenie poszczególnych uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, w formie ubezpieczenia zbiorowego.
8.	W sytuacjach nieprzewidzianych, a w Statucie nie uregulowanych mają zastosowanie rozwiązania ogólne z prawa powszechnego.
9.	Wprowadzanie zmian do Statutu następuje w formie pisemnej poprzez jego nowelizację, gdy zajdą uzasadnione okoliczności do ich wprowadzenia.
10.	Zmiany w statucie przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.


