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RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKOŁ NR

33

SPECJALNYCH DLA DZIECI

II{.ŁODZIEŻY PRZEWLEKLE CHOREJ W BYDGOSZCZY
w sprawie przyjęciazmian w Statucie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 dla Dzieci
Przewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy.
Na podstawie Ustawy Prawo oświatowe z dnia 1 4 grudnia 2016 r. (Dz. U . z 2019 r. poz.
1 148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818) rada pedagogiczna:

§1

uchwala zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 dla Dzieci Przewlekle
Chorych im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy.

§2

I. W rozdz.

zmieniabrzmienie na:
organie prowadzącym - należy przęz to rozumieć Samorząd Województwa Kujawsko
1 §5 pkt 5))

-

Pomorskiego z siedzibą w Toruniu ul. Plac Teattalny 2.

2. W rozdziale 3 §18 punkt 3 wprowadzasię podpunkt 16) wbrzmieniu:

wprowadzenie zarządzeniem procedur postępowania w przypadku zagrożenia. w tym
zagrożenia epidemicznego i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników szkoły oraz uczniow
i ich rodzicow poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły.
3. W rozdziale 3 §18 punkt 3 wprowadzasię podpuŃt 17) w brzmieniu:

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada za organizację
i realizację zadań szkoły, w tym z vłykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

w

lub innego sposobu realtzacjt tych zadań.

4. W rozdz. 3 §20 pkt 10 zmieniabrzmienie na:
Osoby uczestniczące w zebraniach rady sązobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych

na zębraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszaó dobro osobiste uczniów lub ich
rodziców, atakże nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
5. W rozdz.4 §22 pkt 1 zmienia brzmienie na:
W szkole, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim

dniu rvrześnia, a kończą w najbliźszy piątek po dniu 20 czerwca, Jeżęli pierwszy dzień
wrześniawypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawczę rozpoczynają się

w najbltższy poniedziałek po dniu 1 września.Jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający

A\

Jl

/Li:_

J. l,

najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia
dydaktyczno-wychowaw

cze kończą się w środępoprzedzającą ten dzięń.

6. W rozdzialę 4 §24 punkt 2 zmięntabrzmienie na:

Liczbę uczniów - wychowaŃów w grupie pozalekcyjnych zajęć wychowawczych określa
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji

i form

kształcenia oraz waruŃów

wychowawczych w przedszkolach

i

realizowania specjalnych działań opiekuńczo-

szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach

Leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (tj. Dz.U. z2020r. poz.2I8I),

J. W rozdzialę 6 §29 punkt 7 zmięnla brzmienie
Nauczyciel podczas lub

z

w

z

związku

na:

pełnieniem obowiązków słuzbowych korzysta

ochrony ptzewtdzianej dla funkcjonariuszy publicznych

w ustawie z dnta 6 częrwca 1997 roku
1444

-

na

zasadach określonych

Kodeks kamy (kodeks kamy Dz.U. z ż020r. poz.

zpóź. zm.).

8.

W rozdz.7 §37 pkt2 zmtenia brzmienie na:
Uczeńl wychowanek ma obowiązek:

1)
2)

systematycznie

i

aktywnie uczestntczyć

w

zajęciach dydaktycznych oraz

pozalekcyj ny ch zaj ęciach wychowawczych;

systematycznie przygotowywać się do zĄęc oraz odrabiać prace polecone
przez nauczyciela;

3)

przestrzegac zasad kultury wspołzycia

w

odniesieniu

do

pacjentów,

nauczycieli
i pracowników oddziału/kliniki

4)

uczęszczaó

na

zajęcia

w

;

schludnym stroju zgodnym

ze

specyfiką

oddziałulkliniki,
na którym przebywa;

5)
6)
7)

dbać o bezpieczeństwo własnę otaz innych osób;
szanować poglądy i przekonania innych ludzi;

ttoszczyć się o mienie Szkoły i oddziałulkliniki, dbać o utrzymanie czystości i
porządku miejsca nauki

i zńawy;

8) ptzestrzegać regulaminow Szkoły i oddziału/kliniki;
9) być tolerancyjnym wobec rówieśników chorych i

niepełnosprawnych

przebywających
na oddziałach /w klinikach;

9.

W rozdz.g §40 pkt 3 zmienia brzmienie na:
Ocenianie zachowaniauczniapolega naIozpoznaniuprzez wychowawcę zespołu nauczania,

nauczycieli oraz uczniów danego zespołu stopnia respektowaniaprzez ucznia podczas pobytu

.
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w szpitalu

zasad współzycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia

określonychw Statucie Szkoły.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół nr 33.

Upowaznia się dyrektora ZespoŁu Szkół nr 33 do ogłoszenia teksfu ujednoliconego Statutu
po niniej szej nowelizacj i.
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Załącznik do UchwĄ nr 17.202lr.
rady pedagogicmej Zespofu Szkół nr 33
S pecj alnych dla D zię ci i MłodzieĘ
Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Statut
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52
dla DzieciPrzewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej

z.rń:!:ffil,

wchodzącej w skład
.n.cjalnych dla Dzieci
i Młodziery Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Bydgoszcz 27 października 2021r.
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych

l.

im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy.
2.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej

w Bydgoszczy wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży
Przewlekle Chorej w Bydgoszczy z siedzibąprzy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4.
J.

W

nazwie Szkoły Podstawowej Specjalnej

nr 52 dla Dzieci

Przewlekle Chorych

im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy umieszczonej na tablicach urzędowych, na świadęctwach
otaz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo dzieci t młodzieży,opuszcza się wyrazy
,,specjalna" i,,dla dzięciimŁodzieży przewlekle chorej" jako nazwę niepełnosprawności.

§2

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej

w Bydgoszczy

zgodnte

z

Rozporządzentem Ministra Edukacji Narodowej

z 24

sierpnta 2017 r,

w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych dział,ań opiekuńczowychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotachleczniczych
i jednostkach pomocy społecznej, zapewnia dzieciom

i

mŁodzieży kształcenie otaz specjalne dzińania

opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi oraz
predyspozycjami.

§3

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 dla Dzięct Przewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej
w Bydgoszczy powstała 1 września t959 r.

Uczniami

i

§4
wychowankami Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych

im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy są dzieci t młodziężprzebywająca Ia leczeniu

i

rehabilitacji

w trzech zakładach opieki zdrowotnej miasta Bydgoszczy:

1) Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym

2)
3)

im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy;

Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy;

Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno - Zakńnymim. Tadeusza BorowiczawBydgoszczy.
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§5
Ilekroć w Statucie jest mowa o

1)

Szkole

-

:

należy ptzęz to rozumieć Szkoła Podstawowa Specjalna rlr 52 dla Dzieci

Przewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy1'

2)

Statucie * należy przez to rozumieó Statut SzkoĘ Podstawowej Specjalnej nr 5ż dla Dzieci

Przewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy1'

3) nauczycielu - należy przez to rozumiec każdego pracownika pedagogicznego Szkoły
Podstawowej Specjalnej nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych im. Ireny lendlerowej
w Bydgoszczy;

4)

innych pracownikach

należy pIzez to rozumieć pracowników administracyjnych i obsługi

-

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 dlaDzieci Przewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej
w Bydgoszczy;

5)

organie prowadzącym

-

należy przez to rozumieć Samorząd Wojewodztwa Kujawsko

-

Pomorskiego z siedzlbą w Toruniu ul. Plac Teatralny 2;

6)

organie sprawującym nadzór pedagogiczny należy przęz

to rozumieć

Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty;

7)

Kuratorze Oświaty- należy przez to rozumieć Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty.

8)

ustawie

-

należy przez to rozumieć ustawę

z

dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

(Dz.U. z20l9r. poz.7148 zpóź. zm.).

§6
Szkoła nie posiada własnych budynków. Zajęcia dydaktyczne

i

wychowawcze odbywają się

w Wznaazonych pomieszczeniach szpitalnych lub w salach chorych.

§7
Siedziba dyrekcji Szkoły, sekretariat, księgowość,biblioteka i składnica akt, mieści się w Bydgoszczy
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4.

§8
Zajęciadydaktyczne odbywają się w systemie klas łączonych.

§9
S

zkoła prówadzi pozalekcyj ne

zaj ęcia

wychowawcze.

§10
Szkoła jest jednostką budżetową.

N

4
{x1

,,l

{.l

tl!

§

11

-

Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Wojewodztwa Kujawsko

z siedzibą

Pomorskiego

w Toruniu.

i,

§12
Zasady prowadzenla przez Szkołę gospodarki finansowej

i

materiałowej regulują odrębne

przepisy.

2.

Szkoła prowadzi

i

z

przechowuje dokumentację przebiegu nauczartia zgodnie

odrębnymi

przepisami.

§13
Dokumenty finansowo

-

księgowe są przechowywane w składnicy akt przy ul. M. Skłodowskiej -

Curie 4 w Bydgoszczy.

§14
Organem sprawującymnadzot pedagogiczny jest Kujawsko

- Pomorski Kurator

Oświaty.

Rozdział2
Cele i zadania SzkoĘ

1.

§15
Szkołarealizuje celei zadaniaokreślonewustawie zdnia 14grudnia2016r. Prawooświatowe
i przepisach wydanych na jej podstawie.

2,

Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych waruŃow realizacji
działalnościdydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapev,,nia kazdemu uczniowi warunki
niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy Szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

3.

Podstawowym celem działalnościedukacyjnej Szkoły jest realizacja programów nauczania
uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego

t

przygotowanie

do życia

społecznego uczniów olaz wspomaganie procesu ich leczenia i rehabilitacji.

4.

Zadaniem Szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym zapewnienie
ciągłościnauki i uzyskanie promocji bez opożnień.

5.

Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu

i

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych

i

edukacyjnych oraz rozpoznawaniu

indywidualnych mozliwości psychofiz ycznych ucznia poprzez|

1) dostosowanie form, sposobów

i

metod pfacy

do

stanu zdrowia

i

mozliwości

psychofizycznych;

2)
3)

stosowanie w szerokim zakresie indywidualizacji procesów nalczania;

oddziałyłvanie terapeutyczne wspomagające proces dydaktyczno - wychowawczy;
5

n
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4) indywidualne kontakty zlJcznlemjego rodzicami lub opiekunami, personelem medycznym;
5) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

6.

Szkoła przez swoją działalnośóinspiĄe środowiskorodzinne oraz szkołę macierzystą ucznia do
udzielaniamu pomocy w ponownej adaptacji.

7.

Szkoła organizuje Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

1) na podstawie Wewnątrzszkolnego systemy zawodowego w szkole opracowuje
c

2)

oro c zni e pro gram

re

a|izacji

dor adztw a zawo do we go

się

;

zńożenia programu doradztwa zawodowego określa aktualne Rozporządzenie MEN w
sprawie dor adztw a zawo dowe

go

;

3) program doradztwa zawodowego opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel
lub nauczyciele odpowiedzialni za realtzację doradztwa zawodowego w szkole,
W znaczeni

4)
5

)

pr

zez dyrektora szkoły ;

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowe go realizują wszyscy nauczyciele szkoły,
adresatami działań Wewnątrzszkolnego systemu doradzt:w a zawodowego są:

a) uczniowie,
b) todzice,

c)

rada pedagogiczna: wychowawcy klas oTaz nauczyciele poszczęgólnych
przedmiotów,

d)

pedagog szkolny,

6) dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września kazdego roku szkolnego,

po

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zŃulięrdzaprogram doradztwa zawodowego;

7)

cele i założenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:

a)

uświadamianie uczniom, jak waznym jest poznanie własnej osobowości w celu
określenia przydatności zawodowej,

b) rozwijanie aktywnościpoznawczej uczniów w kieruŃu właściwejsamooceny
swoich mozliwościpsychofi

c)

zy czny

ch,

kształtowanie świadomych decyĄi w wyborze dalszej drogi kształcęnia oraz
zawodu,

'

d)

zachęcanie uczniów do poznawaniarożnych grup zawodowych,

e)

rozwijanie umiejętnościpracy w zespole,

0

przełamywanie barier środowiskolvych (miasto-wieś) oraz kształtowanie
właściwychrelacj i międzyludzkich,

3)
€

zapoznanie młodzieży z realiami

ryŃu

pracy, tematyką mobilności zawodowej

orazbezrobocta,

h) orientowanie się w zawodach przyszłościna terenie

naszego kraju oraz w

innych państwach Unii Ewopej skiej,
6

l/"'

Ą ót,

i)
j)

aktywizowanie nauczycieli do poruszania zagadnień

z

doradztwa zawodowego

na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

zaangażowanie rodziców

w proces

wychowawczy dziecka związany

z wyborem dalszego etapu kształcenia oraz zawodu,

k) zachęcanie innych instytucji do ńączania się w proces

l)

i dorudztwa zawodowego w szkole,
prowadzenie zarowno indywidualnych
z

8.

1) bteżące konsultacje nauczycieli

9.

grupowych

zajęć

dor adztwa zawodowe go.

Stosownie do potrzeb szkoła umożliwia opiekę psychologiczno

2)

jak i

orientacji

-

pedagogicznąpoprzez,.

z pracownikami służby zdrowia;

współpracę z psychologami szpitali oraz poradniami psychologiczno * pedagogicznymi.

Szkoła prowadzi działalnośóedukacyjną dla dzieci, młodzieżyi dorosłych w zakresie:

1) pomocy dzieciom i młodzieży chorej;

2)
3)

10.

prowadzenia praktyk dla studentów, słuchaczy oraz wolontariuszy;

organizowania warsztatów, sympozjow i konferencji.

Szkoła umozliwia uczniom

i

wychowankom rozwój zainteresowań poprzez organizowanie

różnorodnych form pracy szkolnej

i

pozaszkolnej przy współpracy organizacji, fundacji

i stowarzyszeń.

11.

Szkoła dąży do zapewnienia waruŃów wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego poprzez
harmonijną realizację zadń w zakresie nauczartia, kształcenia umiejętności oraz wychowania,

zuwzględnieniem zasadbezpieczeństwa, a także zasadpromocji i ochrony zdrowia.

12.

Spełnienie celu, o którym mowa w ust.1 1 następuj e w szczęgólności poprzęz:

1) prowadzenie ucznia i wychowanka do nabywania i rozwoju umiejętności wypowiadania
czytanla i pi sani a

or

az kształtowania nawyków współzycia społeczne go

się,

;

2)

ksztahowanie potrzeby i umiejętnościdbania o własne ciało, zdrowie i sprawnośc fizyczną;

3)
4)
5)

wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia ftzycznego i psychicznego;
wzmacnianie poczucia tożsamościkulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej
i ruchowej;

6) wzmacnianie wiary uczniai wychowaŃa
13. Podstawą działalnościSzkoły są:

we własne siły i zdolności.

1) podstawy programowe kształcenia ogólnego;

ż) szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny
3) żatwrcrdzone programy własne i innowacyjne;
4)
5)
6)

Program Wychowawczo-Profi laktyczny szkoĘ

zestaw podręczników;

;

Iamowe i szkolne plany nauczania;

plany

pr

acy pozalekcyj ny ch zaj ęó wycho waw czy

ch1'

lt

7V-

Jr uł

7) obowiązujące zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
z obowiązuj ącymi przepisami

8)

14.

zgodne

;

Wewnątrzszkolny system doradztwazawodowego.

Dopuszczenie do użytku programów kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz
dopuszczenie do uzytku szkolnego podręczników odbywa się zgodnię

z

obowipującyni

przepisami.
15. Szkoła vłypożyczauczniom podręczniki i materiały ówiczeniowe.

16.

Szczegółowe waruŃi korzystania ptzez uczniów z podręczników i materiałów ćwiczeniowych
określa dyrektor Szkoły.

I7. W ósmej klasie Szkoła organizuje egzamin ósmoklasisty zgodnie z obowiązl4ącymi przepisami.
18. Za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasis§ w Szkole odpowiada dyrektor.
Rozdział 3

Organy SzkoĘ i ich zadania.
§16
Organami Szkoły są:

1)

dyrektor;

2)

radapedagog|czna.

§17
1,Dyrektor Szkoły powoływany jest zgodnie z art. 63 Ustawy z 14 grudnia2016 r. Prawo oświatowe

z poźniejszymi zmianami.

2.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci

i

Młodzieży Przewlekle Chorej

w Bydgoszczy jest jednocześnie dyrektorem Szkoły.

§18

1. Dyrektor Szkoły kieruje Szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest

przełożonym

słuzbowym wszystkich pracowników Szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.

2.

Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery zyczliwości i zgodnego wspołdziałania wszystkich członków rady
pedagogicznej w celu podnoszeniajakości pracy Szkoły;

2) podejmowania dziŃafi umozliwiających rozwiązywanie sl.tuacji konfliktowych

wewnątrz

Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci tMłodziężyPrzewlekle Chorej w Bydgoszczy;

3)

dbania o autorytet rady pedag ogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na
postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej ptacy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji;

4)

zapoznawania rady pedagogicznej
omawiania

z

obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz

Ębu i form ich rea|izacji,

W
ą

]ż/

1

3.

Do kompetencji dyrektoranależy w szczególności:

1)

sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole;

2)

sprawowanie opieki nad uczniami oTaz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofi zycznego poplzez aktywne działania prozdrowotne;

3) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
4) dysponowanie środkamiokreślonymi w planie finansowym Szkoły, ponoszenie
odpowiedzialności za tch prawidłowe wykorzystanie;

5) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przęz Szkołę;

6)
7)
S)

wspołdziałanle ze szkołami vłyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
odpowiedzialność za właściwąorganizację i przebieg egzaminu w klasie VIII;
stwarzanie warunków do działania w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dlaDzieci tMłodzieży

Przewlekle Chorej

w

w

Bydgoszczy: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność

wychowawczalub rozszętzanie i wzbogacanie form działalnościdydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej Szkoły;

9)

przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niz dwa razy w roku szkolnym, ogólnych

wniosków wynikających

ze

sprawowanego nadzoru pedagogicznego

oraz

informacji

o działalnościSzkoły;

10)wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogl,cznej, podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących, niez god ny ch z przepisam i
1

1) dopusz
po

pr aw a;

czanię do uzltku w Szkole zaproponowanych przęz nauczycieli programow nauczania,

dręczników, materiałow edukacyj nych

or

az cwiczeniowych

;

l2)podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowtązywać od
początku następnego roku szkolnego;
13) ustalanie

14)

dodatkowych dni wolnych od zajęć dydak§czno-wychowawczych;

organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

uczniom, rodzicom uczniów

i nauczycielom;

l5)ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas
tygodniowego rozkładl zajęó

i

oddziałów

;

l6)wprowadzenie zarządzeniem procedur postępowania w przypadku zagrożenia, w tym
zagrożenia epidemicznego i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników szkoły orazuczniów
i ich rodziców poprzez umieszczenie ich na stronie intemetowej szkoły.

17)w,okresie czasowego ograniczenia fuŃcjonowania szkoły odpowiada za organizację
i realizację zadai szkoły, w tym z v,rykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
lub innego sposobu realizacji tych zadń;
4.

Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy
należy w szczególno ści:

-

Karta Nauczyciela oraz Kodeks placy

9il*
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1) kierowanie jako kierownik zakładęm pracy dla zatrudnionych

w

Szkole nauczycieli

i pracownikow niebędących nauczycielami;

2)

decydowanie w sprawach zatrudniania

i

zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników

Szkoły;

3) decydowanie w sprawach

przyzna,wania nagród oraz .vqvmterzania

kar potządkowych

nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;

4) występowanie z wnioskami w sprawach

odznaczeń, nagród

i

innych wyróznień dla

nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły mających
status pracowników samorządowych;

6) podpunktuchylony;
1) odpowiedzialność za dydaktyczny, Wchowawczy i opiekuńczy obszar fuŃcjonowania
Szkoły;

8) tworzenie warunków

9)

do rozwijaniasamorządnej i samodzielnej pracy uczniów;

zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ichzadań oraz doskonaleniu zawodowym;

10)zapewnienie, w miarę mozliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji
zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
11)

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęc organizowanych pTzez
Szkołę;

1

2) or ganizowanie proce su awansu zawodowe go nauczycieli

13)

zawieszenie

w

;

pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto

postępowanie karne lub złozono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

l4)poinformowanie rzecznika dyscyplinamego

o

popełnieniu przęz nauczyciela czyfiJ

naruszającego prawa i dobro dziecka nie poźniej niżw ciągu 3 dni roboczych od kiedy dowie

się o tym fakcie oraz zawięszenie w pełnieniu obowipków nauczyciela, jezeli wszczęte
postępowanie kame

lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania

dyscyplinamego

dotyczy naruszenia praw i dobra vcznlą.

15)współdziałarie z zakładowymi organizacjami związkovnymi, w zakresie ustalonym ustawą
o związkach zawo dowych;

l6)administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie zustalon)rm
regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.

t

17)wdraża odpowiednie środkitechniczne

organizacyjne zapevłniające zgodność

przetwarzania danych osobowych przez szkołę zprzepisami o ochronie danych osobowych.

l8)Podejmuje decyzję o wynikach klasyfikacji

i

promocji uczniów w przypadku, gdy rada

pedagogiczna nie podejmie uchwały o klasyfikacji i promocji uczniow.

5.Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuj e z radą pedagogiczną.

10

llJ V

Ą 07

6.

Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych

z

właściwąorganizacją

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Szkole.

§19
1.

Dyrektor ponadto:
1) współpracuje z dyrektorami szpitali oraz ordynatorami oddziałów;

2) decyduje

w

sprawie powierzenia

zespołu pozalekcyjnego

po

i

odwołafia ze stanowiska wicedyrektora, kierownika

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rudy

pedagogicznej;
3) współpracule ze szkołami macierzystymi uczniów, przesyła dokumentację nauczania ucznia
długolezącego do jego szkoły macierzystej.

2.

Dyrektor Szkoły powiadamia człoŃów rady pedagogicznej przynajmniej dwa dni przed
terminem o zebraniu nadzvłyczajnym rady pedagogicznej.

3. W przypadku nieobecnościdyrektora Szkoły zastępuje

go wicedyrektor.

§20

1.

Rada pedagogiczna Zespołu Szkoł nr 33 Specjalnych dla Dzieci iMłodzieżyPrzewlekle Chorej

w Bydgoszczy jest radą pedagoglczną Szkoły, gdyż nie tworzy się odrębnej rady pedagogicznej
Szkoły.

2.

W zebraniachradypedagogicznej

mogąbracudział z głosem doradczym osoby zapnaszar.eptzęz

jej przewodniczącego na wniosek lub zazgodąrady pedagogicznej.

3.Do kompetencji stanowiących rady pedagogtcznej nalezy:

1) zatwierdzanie planow pfacy Szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym

sprawowanego

nad Szkołą przez organ sprawujący nadzor pedagogiczfly, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
4.

Rada pedago gtczna opiniuj e w szczególności :
1

)

or ganizację

pracy

S

zkoły, zwłaszcza tygodniowy

r

ozl<ład zajęó;

2) projekt planu finansowego Szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń,nagrod i innych v,ryrożnień;
4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im fuŃcji kierowniczych
w Szkole;

5) propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac t

w ramach wynagrodzęnia

zajęó

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

wychowaw czy ch i opiekuńczych;
1

ą

IL
{;Ą

6) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania1'
7) dopuszczenie do uzytku w Szkole zaproponowanego programu nauczania w

Szkole

podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ówiczeniowych;

8)

zamiar powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo
do

9)

koŃursu nikt się nie zgłosi|'

przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;

dodatkowych dni wolnych od zajęó;

10) ustalanie
11)

wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

5. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji koŃursowej

wyłaniającej

kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły,

6.

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły oraz jego zmian

i

uchwala statut lub

jego zmiany.

7. Rada pedagogiczna możę występować z wnioskiem do organu prowadzącego
o odwołanie z

fuŃcji dyrektora Szkoły oraz odwołanie nauczyciela z

lł,tnej fuŃcji

Szkołę

kierowniczej

w Szkole,

8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane

z-vqtruą większościągłosow w obecności

co najmniej połowy jej członków.

9.

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności,który jest odrębnym dokumentem.

Zebtania rady pedagogicznej

są protokołowane. Sposób

protokołowania

zebrń

rady

pedagogicznej zawarty j est w Regulaminie rady pedagogicznej.
10. Osoby uczestniczące w zebraniach rady sązobowiry,ane do nieujawniania spraw poruszanych na

zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszac dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,
atakże nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§21

I. Dzińające w Szkole organy wzajemnie informują się o podstawowych kierunkach planowanej
i prowadzonej działalności.

3. Wynianę informacji o podejmowanych

i

planowanych działaniach i decyzjach organizuje

dyrektor Szkoły.

4. DIa zapewnienia waruŃów uzyskiwania jak najlepszych wynikow kształcenia

i

wychowania

uczniów i wychowanków konieczna jest wspołpraca rodziców z organami Szkoły. W ramach tej
współpracy

:

1) rodzice mają prawo do:

1)

z

a)
b)

kontaktow

c)

dyskrecji i poszanowania prywatnościw rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny.

nauczycielami,

porad pedagoga szkolnego,

do obowiązków rodziców należy:

12

s

p.

ó,:

a) wspieranie procesu navczania i wychowania,
b) systematyczny kontakt z nauczyctelami,
c) współdziałanie z organami Szkoły w przeciwdziałaniu przemocy,
demoralizacj ą i innym t pr zej aw ami pato

1o

uzaleznieniom,

gii społecznej .

Rozdział 4
Organizacja SzkoĘ
§22

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września kazdego roku, a kończy z

dniem

31 sierpnia następnego roku.

W szkole, zajęcia dyóaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu
września, a koiczą w najblizszy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września
wypada w piątek albo sobotę, ząęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy

poniedziałek po dniu 1 września. Jeżęli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbltższy piątek
po dniu 20 częrwcajest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
kończą się w środępoprzedzilącą ten dzien.

2.

Termin rozpoczęcia

oraz ferii zimowych

i

-

zakończenta zajęc dydaktyczno

i

wychowawczych, ptzerw świątecznych

letnich Szkoły Podstawowej nr 52 ustala się na podstawie aktualnego

rozporządzenia MEN w tej sprawie.

3.

Pozalekcyjne zajęcta wychowawcze organizowane

są w ciągu całego roku,

również

w okresie ferii szkolnych i dni wolnych od nauki.

4.

Szczegółowa organizacja nauczania, wychowania

z
i

5.

i

opieki

ta kńdy rok

szkolny wynika

arkusza organizacyjnego, opracowanęgo przez dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku
zatw ięr dzo ne go pt zez

o r

gan pr ow adzący s zko łę.

Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela, kierownika podmiotu lub upowżnionęgo przęz niego
Iekarza, ze względu na stan zdrowia ucznia, możę zęzwolić na,.

1)
2)
3)

odstąpienie odrealizacji niektórych treścinauczaniaobowiązko!\rych zajęć edŃacyjnych;
zmniejszenie |iczby godzin zajęć edukacyjnych;
odstąpienie od udziału uczniaw zajęciach edukacyjnychnaczas wskazany przezlekarza.

§23

1.

Obowiązek szkolny dzięckaw Szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla

Dzięci t MŁodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy określaart. 35, 36, 37,38 Ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zpóźniejszymi zmianami.
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2.

Szkoła realinĄe podstawę programową kształcenia ogólnego dla Szkoły Podstawowej zgodnie

z uśavązdńal4grudńa2016
3.

r.

Prawo oświatowe.

Podstawową jednostką organtzacyjną Szkoły są zespoły nauczania złożone:z uczniow

edukacji wczesnoszkolnej, uczniów kl. IV

- VI

kl. I - ilI

szkoły podstawowej oraz uczniów kl. VII

- VIII

szkoły podstawowej.

4.
5.

Punkt uchylony.

Uczniowie realizują przedmioty obowiązkowe określonew ramolvych planach nalczania szkoł
maci erzyst y ch, z wyj ątki em przedmiotu wychowan te ftzy czne.

6. Ltczba uczniów w

w

uzgodnieniu

z

zespole nauczania jest ustalana odpowiednio przez dyrektora Szkoły
organem prowadzącym Szkołę i uwzględnia szczegołowe potrzeby

psychofizycznę uczniów, wynikaj ące zich stanu zdrowia lub rodzaju niepełnosprawności.

7.

Szkoła realizuje plany i programy nauczanta szkoły ogólnodostępnej.

8. Podstawowymi formami działalnościdydaktyczno 1) zajęciadydaktyczne;
2) pozalekcyj ne zajęcta wychowawcze.

9.

Organizację zajęc, o ktorych mowa w ust.

8,

wychowawczo - opiekuńczej Szkoły są:

określatygodniowy rozkład ustalony pTzęz

dyrektora na podstawię zatwierdzonego przęz organ prowadzący arkusza organizacyjnego.
10.

Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcta dydaktyczno

w

systemie zespołów nauczania,

aw

-

wychowawcze prowadzone

uzasadnionych przypadkach organizuje

się

zajęcia

o charakterze zindywidualizowanym dla dzieci izolowanych lub przebywających na oddziałach
dla dorosłych.

11.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie
zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu
zajęć.

IL.Przerwa między lekcjami trwa od

5 do 10

minut,

a

przęrwa długa do 35. Przerwy

są dostosowane do harmonogramu posiłków na oddziałach.
13.

W przlpadku ucznia

przebywającego

w

szpitalu krócej niZ

odstąpić od organizowania zajęć edukacyjnych,

z

9 dni, dyrektor Szkoły może

tym że dla ucznla przewlekle chorego,

którego leczenie wymaga częstej hospitalizaĄi, organizuje się ząęcia edukacyjne niezalężntę od
okresu pobytu w szpitalu.
14.

W

z różnych etapów
liczebnośćzespołu może być ustalona odrębnie, w porozumieniu

szczególnych przypadkach, gdy zespóI nauczania obejmuje uczniów

edukacyjnych,

z dyrektorem Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

§24

1. Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze organizowane
na

o

ddzińach/w kl inik ach

p o

są w

grupach wychowawczych

szc ze gó l nyc h s zp ital i.
1
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2. Liczbę

uczniów

-

wychowanków

w

grupie pozalekcyjnych zajęć wychowawczych określa

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnta ż0I7 r. w sprawie organizacji

oraz warunków i form realizowania specjalnych dzińań opiekuńczowychowawczych w ptzedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach
kształcenia
leczniczych

i

jednostkach pomocy społecznej ( Dz.U. z 2020r. poz. 2181).

się w czasie uzgodnionym
z dyrektorami i ordynatorami szpitali w .vqtmlarze 28 godzin tygodniowo

3. Pracę

pedagogiczną zespołu pozalekcyjnego organizuje

w rozliczeniu rocznym w przypadku uczniów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych i
godz. tygodniowo

w

rozliczeniu rocznym dla uczniów nieuczestniczących

w

35

zajęciach

edukacyjnych.

4. W

szczegolnych przypadkach

liczb ę go dzin

5. W

po

z al

-

zu,łaszcza na oddziałach dziennych dopuszcza się mniejszą

ekcyj ny ch zaj ę ć wycho waw czy ch.

pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych biorą udział wszystkie dzieci przebywające

na oddziale od 3 do 18 roku życialub

6. Uczniowie,ktorzy

do Ńończenia szkoły ponadpodstawowej.

ze względu na stan zdrowia i stosowane metody leczenia wymagają stałego

lub częstegolężęnia w ciągu dnia,zalicza się do chorych leżących, Jeżeli co najmniej połowa
grupy wychowawczej to chorzy leżący, wówczas całą grupę zaltcza się do chorych leżących.

§25
Obowiązek zapewnienia uczniom i wychowankom całodziennych posiłków spoczywa na szpitalach.

§26
Szkoła przyjmuje studentów szkół wyzszych na praktyki i staze pedagogiczne. Zasady odbyłvania
praktyk każdorazowo zatwierdzane są przez dyrektora Szkoły.

Rozdział 5
Organizacja biblioteki
§27

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka będąca jednocześniebiblioteką Zespołu Szkoł nr

33

Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

ż. Organizacja

biblioteki uwzględnia

w

szczegóIności zadania określone w art. 104 ustawy

prawo oświatowe.

3. Szkóła prowadzi

bibliotekę, która słuzy realizacji potrzeb

i

zainteresowań uczniow oraz

doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.

4. Z

biblioteki mają prawo korzystać uczniowie, wychowankowie, nauczyciele otaz pracownicy

Szkoły.
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5. Ze względu na specyfikę waruŃów ptacy, w Szkole funkcjonuje zbiór
na terenie siedziby administracji Szkoły przy

1)
2)

główny

lI. M. Skłodowskiej-Curie 4 oraz filie w:

Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. JozęfaBrudzińskiego w Bydgoszczy;
Szpitalu Uniwersyteckim nr

1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

6. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustala się na dany rok szkolny.
7. W przypadku, gdy w bibliotece pracuje więcej niz jeden nauczyciel

biblioteki, dyrektor

Szkoły vqrznacza spośród nich osobę odpowiedzialnązaorganizację pracy biblioteki.

8.

Do zadńnauczyciela bibliotekarza należy:

1)

praca pedagogiczna z czytelnikami obejmująca:

a)
b)

udostępnienie zbiorów na dziecięcych oddziałach szpitalnych,

udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczovnrych

i

tekstowych,

informowanie uczniów i nauczycieli o nowych zasobach bibliotecznych,

c)

pomoc uczniom w wyborze lektur,

d) ułatwienie uczniom korzystania

z

zasobow bibliotecznych poprzez popularyzowanie

czytelnictwa, ptacę indywidualną z czytelnikami i lekcje biblioteczne,
e) udostępnianie nauczycielom, wychowankom potrzebnych

im matęriałów oraz pomoc

w organizowaniu rożnychform zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

f) przygotowanie sprawozdań stanu czytelnictwa

w szkole na

zębran;tach rady

pedagogicznej,

g) prowadzenie rożnych form wizualnej informacji i propagowanie ksiązek,
h) organizowanie konkursów czytelniczych, spotkań z altorami,
D organizowanie zajęć bibliotecznych umozliwiających uczniom wszechstronny

rozwój.

2) praca organtzacyjna obejmuje:

a) gromadzenie zbiorów zgodnie

z profilem programowym i potrzebami

SzkoĘ,

b) ewidencję zbiorów,

c) opracowanie bibliot eczne zbiorow,
d) ewidencj ę podręczników refundowanych,

e) selekcję i konserwację zbiorów,

f)

organizację udostępniania zbiorów

-

ustalenie godzin wypożyczania

i

sposobu ich

zwrotu.

9.

Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

l;

uczniami poprzez:

a) zaklp lub sprowadzanie szczegolnie poszukiwanych ksiązek,

' b) informowanie

o aktywnoś ci czytelntczej,

c) udzielanie pomocy w korzystaniu

z

rożnych źrodełinformacji, a także w doborze

literatury i kształtowaniu nawyków czytelntczy ch,

d) umozliwienie korzystania z Intemetu, encyklopedii i programów multimedialnych.
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2) nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły popIzęz
a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych
i czasopism pedagogicznych,

b) organizowanie wystawek tematycznych,

c) informowanie

o nowych nabytkach biblioteki,

d) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece;

e) działania maj

f)

ące na

ce

lu poprawę czytelntctw a,

umozliwienie korzystania z Intemetu, encyklopedii, programów multimedialnych.

3) rodzicamipoprzez:
a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
b) umozliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

c)

działania na rzecz podniesienia aktywno ściczytelni czej dzieci,

d) udostępnianie Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz innych
dokumentów prawa szkolnego.

4)

innymi bibliotekaml,poprzez:

a)

v,,ryp

oży czartie międzybib lioteczne zbiorów spe

cj

alnych.

Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy SzkoĘ

§28

1. W

Szkole zatrudnia się:

1) pracowników pedagogicznych;

2)
3)

2.

pracownikow administracyjnych;
pracowników obsługi.

Ogolną liczbę wszystkich pracowników zatrudnionych

w Szkole w tym pełniących funkcje

kierowniczę zawięra arkusz organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przęz organ
prowadzący.

3,

Stanowisko wicedyrektora oTaz inne stanowiska kierownicze tworzy się zgodnle

z

przepisami

ustawy Prawo oświatowe.

4. Zasady

zattudniania

i

wynagradzania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,

o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

5.

Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do przestrzegartia Kodeksu Etyki Pracowników
Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci tMłodzieżyPrzewlekle Chorej w Bydgoszczy.

§29
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1. Prawa i obowiązki nauczyciela określa ustawa Karta Nauczyciela.
2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
ma obowiązek kierowania się dobręm uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską, z poszanowaniem godnościosobistej ucznia.

3,

Nauczyciele zatrudnieni w Szkole posiadają kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami.

4.

Szczegółowy zakres zadańnauczycieli określa dyrektor Szkoły.

5. Nauczyciel, wykonując pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny
za jakośći wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów
i wychowanków.

6.

Rzetelne realizowanie zadań związanych

z

powierzonym stanowiskiem nauczyciela oraz

podstawowymi funkcjami Szkoły polega w szczególności na

1) zapewnieniubezpteczeństwa uczniom i wychowankom

:

w czasie zajęc orgartizowanych ptzez

Szkołę, a zwłaszcza ptzydzielonych zajęć edukacyjnych, wychowawczych

lub

opiekuńczych;

2)

kontrolowaniu miejsca prowadzeniazajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) podnoszeniu oraz aktualizowaniu wiedzy i umiejętnościzawodolvych w

dostępnych formach

doskonalenia;

4)

organizowaniu

i doskonaleniu warsztatu ptacy, dbałościo powierzone pomoce dydaktyczne

i sprzęt szkolny;

5) zapewnieniu właściwegopoziom|l

i

nauczania

i

wychowania powierzonych mu uczniów

wychowanków poprzez planową realizację podstawy programowej oraz dostosowanie

programu nauczania lub wychowania w zakresie przydzielonych mu zajęć edukacyjnych,

wychowawczych lub opiekuńczych, zgodnie

z

jego kwalifikacjami zawodowymi oraz

umiejętnościami;

6)
1)

dbaniu o poprawnośćjęzykową i kulturę osobistą wszystkich uczniów i wychowanków;

dostarczaniu rodzicom uczniów

i

wychowanków informacji

o

postępach

i

trudnościach

w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach;

8) realizowaniuzadńWznaczonych

w planie SzkoĘ na dany rok szkolny.

7. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków słuzbowych korzysta

z

ochrony przewidzianej

dla

funkcjonariuszy publicznych

w ustawie z dnia 6 czerwca 1 997 roku

- Kodeks karny

na

zasadach określonych

(kodeks kamy Dz.U . z 2020r. poz. 1444 z

poź. zm.).

8. Organ prowadzący Szkołę i dyrektor Szkoły są obońązani z urzędu

występować

w obronie nauczyciela, gdy ustalone dlanauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

§30
1.

Wicedyrektor organizuje i koordynuje pracę dydaktyczno

-

wychowawczo * opiekuńczą Szkoły.
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2. Wicedyrektor jest pierwszym zastępcą dyrektora i w czasie jego nieobecności realizuje obowiązki

dyrektora, w tym ponosi odpowiedzialność materialną i finansową.
3. Wicedyrektor

:

1) podpisuje dokumenty w zastępstwie lub

z

upowużnienia dyrektora, używĄąc własnej

pteczątki1'

2)
3)

w razię nieobecności dyrektora kieruje praaą sekretariatu;
wykonuje trnę zadania wynikające zbteżącej pracy szkoły oraz poleceń dyrektora.

4. Szczegółov,ry zaktes zadań wicedyrektora określa dyrektor.

§31

Kierownik zespołu pozalekcyjnego odpowiedzialny jest za całokształt pracy wychowawczo

1.

-

opiekuńczej Szkoły.
2. Kierownik zespołu pozalekcyjnego:

1)

jest

przełożonym wszystkich pracowników

w razię

nieobecności dyrektora

i wicedyrektora;

2)

podpisuje dokumenty w zastępstwie lub

z upowaznienia dyrektora, używając własnej

pieczątki w ramach zakresu ptzewtdzianego prawem.

3) w razię nieobecności dyrektora i wicedyrektora kieruje pracą sekretariatu;
4) wykonuje inne zadania wynikające zbteżącej pracy szkoły i poleceń dyrektora.
3. Szczegółowy zakres zadań kierownika zespofu pozalekcyjnego określa dyrektor Szkoły.
§32
I. Zakres zadań wychowawcy zespołu nauczania;

1)

prowadzenie dokumentacji Szkoły;

ż) współpraca zrodzicamilprawnymi opiekunami uczniów;
3) współpraca ze szkołami macierzystymi;
4) wspołdziałaniez insĘtucjami wspierającymt działalnośćSzkoły;
5) organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi

w Szkole

procedurami;

6)
7)
2.

dbanie o systematycznąaktualizację tablic informacyjnych na oddziŃachlw klinikach.

przygotowywanie danych uczniów w zakresie niezbędnym do przekazywania ich do SIO.

Szczegółowe zadania wychowawcy nauczania określa dyrektor Szkoły.

§33

1. Zakres zadaA nauczyciela pozalekcyj nych zajęó wychowawczych:
prowadzenię zajęó wychowawczo
1) organizowanie i

opiekuńczych

z wychowankami;
19
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2)
)
4)
5)
3

prowadzenie dokumentacji Szkoły;
współpraca z rodzicarrtilprawnymi opiekunami uczniów/wychowanków;

współdziałanię z instytucjami wspierającymi dzińalnośćSzkoły;

udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej zgodnie

z

obowtązującymi

w Szkole procedurami;

6)

dbanie
p

7)

o

systematyczną aktualizację tablic informacyjnych otaz estetykę szkolnych

omieszczeń na

o

ddziałacUw klinikach.

przygotowywanie danych wychowanków w zakresie niezbędnym do przekazywania ich do

SIo.

2.

Szczegółowę zadania nauczyciel a zajęó pozalekcyjnych określa dyrektor Szkoły.

§34
I. Zakres zadań pedagoga szkolnego:

1)

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn problemów

i niepowodzeń szkolnych;

2)

organizowanie

i

prowadzente rożnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej

dla uczniów, rodziców

3)
4)
5)

i

nauczycieli;

realtzacja Programu Wychowawazo

rcalizacj a Wewnątrzszko
współpraca

z

lne go pro

- Profilaktycznego Szkoły;

gramu dor ńztw a zawodowe go

nauczycielami, wychowawcami,lekarzami

w zakresie przeciw działania sytuacj om trudnym

6)

reagowanie na przejavrry przemocy

i

i

;

instytucjami pozaszkolnymi

;

agresji wychowankow oraz wszelkie zalwńone

sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów;

2.

7)

prowadzenie dokumentacji Szkoły;

8)

współpraca z rodzicarrli/prawnymi opiekunami uczniów, szkołami macierzystymi;

9)

współdziałarie z instytucjami wspierającymi działalnośóSzkoły.

Szczegółowe zadantapedagoga szkolnego określa dyrektor Szkoły.

§35
Wszyscy pracownicy pedagogiczni w swojej pracy mają prawo korzystać z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony:
1) dyrekcji Szkoły;

2) doradców metodyc zny

ch1'

3) poradni psychologi czno - pedagogicznych.

§36
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1. Szkoła zatrudnia

seketarza, do zadań którego tależy organzaĄa pracy sekretariatu Szkoły,

prowadzenie dokumentacji uczniów

i

wychowanków Szkoły oraz prowadzenie spraw

kadrowych.

2.

W Szkole zatrudniony jest główny księgowy. Do jego zadańnależy w szczegolności:
1

) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości fi nansowej

;

2) nadzor nad środkami pienięznymi wszystkich organizacji szkolnych;

3) organizowanie pracy finansowej.

3.

Szkoła zatrudntaspecjalistę ds. płac, którego zadaniem jest:
1) naliczanie płac i pochodnych wynagrodzeń wszystkim pracownikom SzkoĘ;

2) prowadzenie ZFSS;
3

4.

) prowadzenie ksiąg inwentarzowych ł r ozliczante inwentaryzacj i.

W Szkole zatrudniony jest referent, do zadań którego należy:
1)

prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej w zakresie danych uczniów
i wychowankow;

2) prowadzenie ksiąg uczniów i wychowaŃów.

5.

Szkoła zatrudnta specjalistę, do którego zakresu zadańnależy:

1) prowadzenie szkoleń BHP;

2)
3)

prowadzenie rejestru kart wypadków;

czuwanie nad warunkami pracy zgodnie z wymogami BHP, prowadzenie ewidencji w
zakresie BHP/wydawanie i rozliczanie odzieży ochronnej, środków czystości;

4)

ocena ryzykazawodowego na stanowiskach pracowniczych;

5)

prowadzenie dokumentacjt związanej z obroną cywilną;

6) wykonanie innych poleceń dyrektora zespołu;
7) prowadzenie teczek rzeczorych zgodnie z jednolitym rzeczorym wykazem akt;
8) przygotowanie i przekazywania akt do archiwum zakładowego;
9) wydzielanie dokumentacji do brakowania w ptzypadku akt. Kategorii B, gdy

upływa

czas ich przechowywania;
10)

porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

ll)przygotowywanie spisów zdawczo

-

tow arzy szą przekazywanej dokumentacj

odbiorczych

i

pomocniczych wykazów, które

i papierowej oraz wprow adzenię wersj i spisu na

nośnikelektroniczny;
72)przechowywanie akt w należlĄym porządku i właściweichzńezpteczenie;
13) dbanie o ład i estetyczny

6. W Szkole

zatrudniona

jest

uygląd archiwum szkolnego.
sptzątaczka, której zadanięm

jest utrzymanie w

czystości

pomieszczeń administracj i szkoły.

7.

Szczegółowe zakresy czynności pracownikow administracji i obsługi określa dyrektor Szkoły.
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Rozdzia|7
Uczniowie i wychowankowie SzkoĘ

§37

1. Uczniami i

wychowankami Szkoły są dzieci

i

młodzieższkół podstawowYch, która ze względu

na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia

i rehabilitacji w

trzech bYdgoskich

szpitalach.

2.

IJczęhl wychowanek ma obowiązek:
oraz pozalekcyjnych
systematyc ztie iaktywnie uczestniczyó w zajęciach dydaktycznych

1)

zaę ciach wychowaw czy ch;'

systematycznie przygotowywaó się

2)

do

nalczyciela;

3)

przestrzegać zasad kultury współzycia
i pracowników oddziału/kliniki

4)

uczęszczac

na

zajęcia

w

zajęć oraz odrabiaó prace polecone przez

w

odniesieniu

do

pacjentów, nauczycieli

;

schludnym stroju zgodnym

ze

specyf,tką oddziału/kliniki,

na którym przebywa;

5)
6)
7)

dbaó o bezpieczeństwo własnę oraz innych osób;

szanować poglądy i przekonania innych ludzi;
czYstoŚci i Porządku
troszczyc się o mienie Szkoły i oddziału/kliniki, dbać o utrzymanie
miejsca nauki

i zabavry;

8)przestrzegaóregulaminówSzkołyioddzińulkliniki;

9)

byó tolerancyjnym wobec rowieśnikow chorych

i

niepełnosprawnych przebywających

na oddzińach /w klinikach;

3. IJczęhl

wychowanek ma prawo:

1)

do znajomości swoich praw;

2)

do poszanowania godności osobistej;

3)

do właściwegozoTganizowania zĄęó szkolnych zgodnie

z

zasadami higieny umysłowej

i stanu zdrowia uczenia/ wychowanka;

4)

w czasie godzin PracY
do opieki wychowawczej ze strony nauczycieliuczącychna oddziale
pzerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje personel

szkoły. w czasie

medyczny oddziaŁu;,

5)
6)
7)

do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów;
do osiągania sukcesów

w zależnościod swoich mozliwoŚci i stanu

zdrowta:,

i środkow dydaktycznychpod nadzorem nauczyciela;
udzińu w koŃursach szkolnych i międzyszkolnych zgodnie

do korzystaniaze sprzętów

8)

do brania

z możliwościamii

umiejętnościami;

a
żż
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9)

do procesu edukacji i wychowania zgodnie

z zasadarni pedagogiki specjalnej;

10) do zapoznania się z programem nauczania,z

jego treścią,celami i stawianymi wymogami;

11) do opieki wychowawczej t warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo,
o

i form ami prz

chro nę pr ze d ws ze lkim

em

o

cy ftzy c znej b ądź p sy chicznej ;

Iż)do swobody wyrużania myślii przekonań;
13)do jawnej

i

umoty.wowanej oceny w nauce

i

zachowaniu, zgodnej z ustalonym szkolnym

systemem oceniania;
14)

do

pomocy

w

przypadku trudności w nauce otaz korzystania

i pomocy pedagogicznej
15) do

4.

z

poradnictwa

;

intymności i ochrony tajemnicy badań lekarskich.

Gwarancję zachowania plaw ucznta stanowi ptzestrzeganie zasad zawartych

w

niniejszym

Statucie i odrębnych przepisach, a w szczególności praw zawutych,,W Konwencji o Prawach

Dzięcka". Rodzicowi i uczniowi za pośrednictwem rodzica przysługuje prawo do złożenia skargi

do dyrektora Szkoły w przypadku naruszenia praw lcznia w terminie 14 dni od zaistnienia
zdarzęnta. Dyrektor Szkoły rozpoznaje skargę w terminie 10 dni i o sposobie rozpńtzenia skargi

powiadami a ucznia i rodzicow/prawnych opi ekunów ucznia.

§38

1.

Uczeń i wychowanek moze otrzymac następujące nagrody:

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy lub grupy;

2. Za

2)

pochwałę dyrektora;

3)
4)

dyplom;
nagrodę rzeczową.

nieprzestrzeganie regulaminu oddziału/kliniki oraz praw

i

obowi7ków wynikających

zwewnątrzszkolnych przepisów Szkoły, uczen/v,rychowanek może otrzymaókarę:

1) upomnienie wychowawcy klasy lub grupy;

2)
3)
4)

upomnienie dyrektora Szkoły;
zawiadomienie rodzicódopiekunów

prawnych ucznia o złym zachowaniu;

obnizenie oceny z zachowanta.

3. Szkoła informuje

rodzicówlopiekunów prawnych ucznia

o

przyznanej mu nagrodzie lub

zastosowanej wobec niego karze.

4,

Uczen ma prawo do równego traktowania

i

ottzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, ktory

czuje się poh,rzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieśó zastrzeżenia
do d}rektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

5.

Od nałozonej kary uczeń lub jego rodzicelprawni opiekunowie mogą w ciągu ttzech dni od dnia
zawiadomienia o ukaraniu wnieśó pisemny sprzeciw do dyrektora Szkoły. O uwzględnieniu lub

odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego.
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Nieodrzucenie sprzeciwu

w ciągu

14-tu dni od daty wniesienia jest równoznaęznę

z

jego

uwzględnieniem. Podjęta w tym trybie decyzja jest ostateczna.

Rozdział 8
Ronviązywanie konfliktów na terenie SzkoĘ - tryb postępowania
§39
1.

Rozstrzyganie konfliktów i sporów odbywa się następująco:

1)

sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów

rozstrzyga dyrektor,

z

moż|iwościąodwołania się stron do ofganu sprawującego nadzór

pedagogiczny nad Szkołą i organu prowadzącego Szkołę;

2)

sytuacje konfliktowe między uczniami w zespole nauczania, uczniami rożnych zespołów

nauczania oraz między uczniem

a

nauczyaielem rczstrzygają wychowawcy zespołów

nauczaria z mozliwościąodwołania się stron do dyrektora;

3)

sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami Szkoły, a także mtędzy

nauczycielem (wychowawcą zespołu nauczania)
uczniów, rozstrzyga dyrektor

a

rodzicami/opiekunami prawnymi

z możllwościąodwołania się stron do

organu prowadzącego

Szkołę, organu sprawujące go nadzor pedagogiczny nad Szkołą lub sądu;

4)

sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicamilopiekunami prawnymi a Szkołą
oraz konflikty między nauczycielami i pracownikami Szkoły a dyrektorem,rozwiryuje

organ

prowadzący Szkołę, organ sprawujący nadzor pedagogiczny nad Szkołą, z mozliwością
odwołania się stron do sądu.
2. W rozstrzyganiu konfliktow należy kierowaó się zasadami partnerstwa, obiektyłvlzmlJ oIaz dobra

publicznego zzachowaniem pfawa stron do .vqirńanta swoich opinii.

3.

Sprawy, których załatwięnie wymaga współdziałania dyrektora

i rady

pedagogicznej,

muszą byc rozpattywane przy udzia\e wszystkich zainteresowanych stron.

4. W

przypadku rńącego naruszenia regulaminów lub powstania innego sporu, dyrektor,

nauczyciel lub rodzice, mogą odwołać się do władzpaństwowych i samorządowych.

Rozdział9
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§40

1.

Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne

ucznta;

2) zachowanięucznia.
,)
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2.

Ocenianie osiągnięó edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu

i

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosuŃu do wymagań

edukacyjnych wynikających

z podstawy programowej i realizowanych w Szkole programów

nauczarrta uwzględniających tę podstawę oraz opiera się na zasadach pedagogiki terapeutycznej.

3.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę zespołu nauczania,
nauczycieli oraz uczniów danego zespołu stopnia respektowania przez ucznia podczas pobytu

w

szpitalu zasad współżycia społecznego

i nonn

etycznych oIaz obowiązków ucznia

określonych w Statucie Szkoły.
§41

1,

Ocenianie osiągnięó edukacyjnych ucznia i zachowaniaucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.

2.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia

o poziomie jego

osiągnięć edukacyjnych

i jego

zachowaniu oraz

o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniom pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom

l

nauczycielom informacji

o

postępach,

trudno ściach w nauce, zachowani u or az specj alnych uzdolnieniac h ucznia;

5) umozliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji

i

metod pracy dydaktyczno

wychowawczej.

§42

1.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnychz obowiązko!\rych zajęć eilskacyjnych;

2) ustalenie krl.teriów oceniania zachow ania;
3) ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, według skali ustalonej przez ministra właściwegodo spraw oświaty
i wychowania;

4) pr zepr ow adzanie e gzam nów kl asyfi kac_vj ny ch
5) ustalenie waruŃów i trybu uzyskania wyższych ntż przewidyłvane rocznych
i

;

ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkolvych zajęć edukacyjnych oraz roczne}oceny klasyfikacyjnej
żachowania;

6)

ustalanie warunków

i

sposobu ptzekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji

o postępach i trudnościachucznia w naucę.
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1.

Informowanie uczniów

i

§43
rodziców/prawnych opiekunów w sprawach oceniania odbywa się

przęz wychowawców zespołów nauczania:

1) napoczątku kazdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu,w Klinice Psychiatrii Dziennej
na pierwszym

2)

2.

zebranil z rodzicami;

na pozostałych oddziałach szpitalnych - na bieżąco, w miarę potrzeb.

Informacja przekazywana uczniom i rodzicom/prawnyrn opiekunom doĘczy:

1) warunków, sposobów orazkryteriów oceniania zachowania;

2) warunków i trybu uzyskania vłyższejniż ptzewtdyłvarra rocznej oceny

klasyfikacyjnej

zachowania;

3)

skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów oraz

rodziców/prawnych

opiekunów o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych

i

rocznych ocen klasyfikacyjnych

z r ealizow

ane

z

obowtązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających

go pro gram u nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięó edukacyjnych uczniów;
3) waruŃach i trybie uzyskania vłyższejniż przewidywana
z obowiązkowych

rocznej oceny klasyfikacyjnej

zaj ęć edukacyj nych.

§44

1.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodzicodprawnych opiekunów. Sprawdzone i ocenione prace
pisemne uczęń otrzymuje do wglądu w terminie 10 dni roboczych od da§ napisania, w razię

usprawiedliwionej nieobecnościnauczyciela (choroba, wycieczka, szkolenie itp.) termin
poinformowania o ocenie ulega wydłuzeniu o czas nieobecności nauczyciela. Rodzice/prawni
opiekunowie mają prawo do zapoznania się z pracąucznia i sposobem jej oceny podczas spotkań
z nauczy cielem uczącym przedmiotu.

2,
3.

Ocena uwzględnia stan psychoftzyczny ucznia oraz jego możliwościintelektualne.

Przedmiotem oceny są postępy ucznia w zakresie wiedzy

i

umiejętności w okresie poby.tu

w szpitalu.

4.

Ocenianie jest systematyczne, a jego częstotliwośćuzależniona jest od specyfiki przedmiotu

i stairu zdrowta dzięcka,

5. Nauczyciele informują rodzicódprawnych opiekunów o

postępach

w

nauce korzystając

z wybranych sposobów:

fi
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1) spotkania

z

rodzicami/prawymi opiekunami

w Klinice

Psychiatrii Dziennej według

ustalonego corocznie przez dyrektora Szkoły harmonogramu;

2)

indywidualne spotkania na oddziałach szpitalnych;

3)
4)

korespondencja w zeszytach przedmiotowych uczniawedług ustaleń nauczycieli;

- potwierdzona zapisem w dzienniku.

informacja telefoniczna

6. Na

wniosek ucznia lub jego rodzicow/prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia w sposób

ustny ustaloną ocenę.

7, Macierzysta szkoła ucznia

długolezącego otrzymuje informację

o

wynikach pracy ucznia

wg wzorów arkuszy osiągnięć uczniów znajdujących się w dokumentacji Szkoły.

§45

1. Nauczyciel jest obowiązany, ilo podstawie opinii poradni psychologiczno

w tym poradni

-

pedagogicznej,

specjalistycznej oraz wskazań Iekarzy dostosować wymagania edukacyjne

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

2.

Nauczyciel jest obowiąrarry, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb

rozwojowych oraz możliwościpsychofizycznych

i

stanu zdrowia ucznla

w

przypadkach

wskazanych przepisami ministra właściwegodo spraw oświatyi wychowania

w

sprawie

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

3. Przy

ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowaria ucznia, u którego stwierdzono zaburzenta

rozwojowe, uwzględnia się wpływ tych zaburzei lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie
dokumentów wydanych pr zez poradnię

p

sycho lo gi czno

-

p edago

gtczną.

Rozdział 10
Szczegółowe zasady promowania i oceniania uczniów

1.

Śródroczna

i

§46
roczna ocena klasyfikacyjna w klasach I-III jest oceną opisową

i

uwzględnia

poziom opanowania przez ucznia wiadomościi umiejętności z zakresu wymagń określonych

w

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla

potrzeby rozwojowe

I

etapu edukacyjnego oraz wskazuje

i edukacyjne ucznia zwlązane z przęzwcięzaniem trudności w

nauce lub

rozwij aniem uzdolnień.

2.

Bieżące oceny w klasach I-III orazbieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zzajęć
edukacyjnych w klasach IV-VII ustala się w stopniach według następującej skali:

- 6;
dobry -

1)

stopień celujący

2)
3)
4)
5)

śtopień bardzo
stopień dobry

-

a

5;

4;

stopień dostateczny

-

stopień dopuszczający

3;

-2;

,łw
I

6)

3. W

stopień niedostateczny

-

7,

celu motywowanta ucznia do osiągania coraz lepszych wyników edukacyjnych uwzględnia

się

rozszeTzęnie powyzszej

skali w przypadku ocen biezących o plusy (poza

stopniem

celującym).

4.

Klasyfikacja *ódroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia

i
i

5.
6.

zachowania oIaz ustaleniu śródrocznych ocęn klasyfikacyjnych
śró drocznej

z

zajęć edukacyjnych

oceny klasyfrkacyj nej zachowani a.

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się taz w ciągu roku szkolnego.
Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry:

1)

pierwszy semestr trwa od pierwszego wrześniado ostatniego dnia przed feriami zimowymi,
ale nie później niz do 37 stycznią'

2)

drugi semestr trwa od pierwszego dnia po zakonczeniu ferii zimowych, ale nie wcześniejniz
od 1 lutego do ostatniego dnia zĄęć edukacyjnych.

7.

Klasyfikacj

ucznia

w

a toczna polega na

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia

i

zachowania

danym roku szkolnym oraz ustaleniu rccznych ocen klasyfikacyjnych

z

zajęó

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8.

i

Śródroczne

roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczegolne

przedmioty obowiązkowe,

a

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

-

wychowawcy zespołów nauczania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego zespołu
nalczania oraz samego ocenianego ucznia.

9.

Śródroczna

1)
2)
3)

i

rocznaocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczegó|ności:

stosunek do realizacji obowiązku szkolnego w szkole szpitalnej;
postępowanie zgodne z dobrem społecznościszkolnej;

zaangażowanie w życie szkoły szpitalnej

i

oddziału szpitalnego

-

uwarunkowane starrem

zdr owta pozw alającym na aktyłvno ść;

4)
5)
6)

kulturę osobistą;
dbałośćobezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
okazywanie szacunku innym osobom.

10. W klasach

I-III śródro czną i Toczną oceną klasyfikacyj ną zachowania uczniajest ocena opisowa,

natomiast w pozostałych klasach ustala się według następującej skali:

l) wzorowe;
2) bardzodobre;
3) dobre;
4) Poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.

'

11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

q
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)
2)
1

12.

oceny klasyfikacyj ne z zajęc edukacyjnych;

promocję ucznla do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Oceny klasyfikacyjne

z

zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną

zachowanta.

I3.Uczeń oraz jego rodzice/prawni opiekunowie na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku
szkolnego powiadamiani są o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych, w tym grożącej ocenie
niedostatecznej oraz nieklasyfikowaniu

z

o

danego przedmiotu oIaz

proponowanej ocenie

klasyfi kacyj nej zachowania.
14. Informacja

powinnabyc przekazana w następujący sposób:

1) uczniom nazĄęciachz

danych zajęć edukacyjnych;

2) rodzicom/prawnym opiekunom na zębrariu lub podczas spotkań indywidualnych
na oddziŃach szpitalnych, nie później niz miesiąc przed terminem wystawienia ocen
śródrocznych i rocznych.

§47
Określasię następujące kryteria oceniania zachowania:
1) Ocenę

wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria:

a)

wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu społecznościszkolnej,

b) jest wzorem dla innych,

c)

v,ryróżnla się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, szpttala
i kolegów orazprezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach,

d) dba o kulturę słowa, stosuje formy

grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów,

kolezanek,

e)

jest kolezeński i życzliv,y wobec innych,

0

okazuje szacunek osobom starszym,

g)

rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych,

h) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości,

i)
j)

jest uczciwy,

k)

jest inicjatorem dziŃańnarzecz klasy, Szkoły, środowiska,

D

sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,

jest zawsze przygotowany do zajęć (nosi niezbędne przybory),

m) wyróznia się troską o mienie Szkoły, klasy, kolegów, koleżanek,

n)

v,,yróżniasię troską o swój estetyczny

wygląd:

;

przestrzega zasad higieny osobistej,

nosi estetyczny, stosowny i schludny ubiór.
o) dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków odurzających;

q
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l.

p) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w Szkole, na oddziale szpitalnym
i poza nimi.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu społecznościszkolnej,

b) chętnie bięrze udział w pracach na rzęcz klasy, Szkoły i środowiska,bardzo dobrze
wywiązuje się z powierzonych mllzadań,
c) systematycznie vazęszcza do Szkoły, stara się byc zawsze przygotowany do lekcji;
d) nie ma uwag dotyczących niewłaściwegozachowania,

e) troszczy się o mienie szkolne, społeczne i prywatne, dba o porządek otoczenia,
f1 dba o

kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów,

g) prezentuje wysoki poziom kultury osobistej,
h) jest

koleżeński i Zyczliwy wobec innych,

i) okazuje szacunek osobom starszym,

j) rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych,
k) dba o swój estetyczny wygląd:

- przestrzega zasad higieny osobistej,

-

nosi stosowny i schludny ubiór.

l) dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom,
ł) jest

tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii,

m)bezwzględnie ptzestrzegazasadbezpieczeństwa w Szkole, na oddziale i poza nimi.

3)

Ocenę dobrą otrzymuje uczeńktory:

a)

przestr zega re gulaminu społeczno ści szkolnej,

b)

bięrze udział w życiu klasy, Szkoły i oddziału,

c)

dobrze wywiązuje się z powierzonych obowipków,

d)

systematycznie uczęszczana zajęctai przygotowuje się do nich,

e)

nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących rńącego naruszenia
regulaminu szkolnego,

0

szanuje mienie Szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek,

g)

dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów,

h) jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniaĆ pracy kolegom
i pracownikom Szkoły i szpitalra,

D jest

kolezeński

i

życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych oTaz osoby

niepełnosprawne,

j)

dba o swój estetyczny wygląd:

- przesttzega zasad higieny osobistej,
- na zajęcia szkolne ubiera się schludnie

k)

i stosownie.

dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom,
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l)

jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości,

m) przestrzegazasadbezpieczeństwa w Szkole, na oddziale i poza nimi.

4)

Ocenę poprawną z zachowania otrzymuj e uczeń, ktory:

a)

na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu społecznościszkolnej (zdarzają
mu się drobne uchybienia),

b)

uczestniczy w zyciu Szkoły, klasy i oddziału,

c)

systematyc znie uczęszcza na zajęcia, j est przygotowany do lekcj i,

d) nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących

niewłaściwego

zachowania się podczas zajęó i przerw śródlekcyjnych,

e)

poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników Szkoły, szpitala i kolegów,

0

na ogół wywiązuje się z obowiązkow i powierzonych mu prac,

g)

przestrzega zasad higieny osobistej, dba

o

zdrowie swoje

i

innych, nie ulega

nałogom,

h)

przestrzegazasadbezptecznego zachowania się w Szkole, na oddziale i poza nimi,

i) szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne,
j) nie znęca się ftzycznie ani psychicznie nad

innymi, szczególnie młodszymi

i słabszymi,

k)

stara się unikać kłótni i

l)

wykazuje chęć współpracy

konfliktów

z

wychowawcą

i

pedagogiem, pozytywnie reaguje

na uwagi pracowników szkoły i szpitala,

m) stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą),

n)
5)

stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, narodowościi religii.

Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuj e uczeń, który:

a)

często łamie zasady regulaminu społecznościszkolnej, lekcewazy obowiązki szkolne

(nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim
zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęc),

b)

nie bierze udziału w zyciu klasy i Szkoły,

c) ma licznę, powtarzające się

uwagi, świadczące o wielokrotnym

i

świadomym

łamaniu obowiązujących norm i zasad,

d)
e)

nie wywiązuje się zpowlerzonych mu obowiąków lub wykonuje je niedbale,

0

nie szanuje cudzej własności,nlszczy mienie klasy, Szkoły i kolegów,

nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu,

g) nie

przestrzega zasad, kulturalnego zachowania się

*Ń."

nauczycieli Szkoły,

personelu szpitala i kole gów, używa wul gamych słów,

h)

swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych,

D
j)

samowolnię opuszczalekcje lub oddala się od grupy,
bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje,

3l
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k)
6)

ulega nałogom i nie poddaje się terapii (dotyczy Kliniki Psychiatrii).

Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczen, który:

a) nie wykazuje poprawy mimo

podejmowanych przez Szkołę i szpital środków

zaradczych,

b)
c)
d)

nie przestrzega zasad regulaminu społecznościszkolnej,
nie wywiązuje się z obowiry,ków ucznia,

swoim zachowaniem:
-

uniemozliwia prowa dzenię lekcj i,

- daje

zły przykład rówieśnikom,

- wpływa na nich demoralizująco,

- zagrńabezpieczeństwu własnemu i innych.

e)

prowokuje bójki, często biuzę w nich ldział, dopuściłsię kradziezy,

0

znęca się psychicznie

i

fizycznie nad słabszymi, stosuje szantń, wyłudzanie,

zastraszanie,
g) rozmyślnie niszczy

mienie szkolne lub pryrvatne, nie wywiązuje się z obowiązku

naprawienia szkody,
h) wobec nauczycieli, personelu

szkoły, szpitala

i

kolegow jest arogancki, wulgarny

i agresyrłny,
i)

ulega nałogom.

§48

1.

Uczeń możę uzyskać vłyższąniZ przewidywana roczną ocenę

klasyfikacyjną

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych po złożeniuprzęz siebie lub rodzicalprawlego opiekuna
pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie 5 dni po uzyskaniu informacji
o ocenie przewidywanej.
2.

Wniosek należy złożycu wychowawcy zespołu nauczania, który przekazuje go do rozpatrzenia
nauczycielowi klasyfikującemu lcznia

z

danych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel, kierując się

ustalonymi wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczegolnych rocznych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję w terminie 2 dni roboczych od
otrzymania wnio sku i informuj e wnio sko daw c ę o r ozstrzvgnięciu.

Ą

Uczeń może uzyskać vłyższąniZ przewidywana roczną ocenę

klasyfikacyjną

po złożeniuprzez siebie lub rodzica"/prawnego opiekuna pisemnego wniosku
z vzasadnieniem w tej sprawie w terminie 5 dni po -yrku.riu informacji o ocenie
zachowania

przewidywanej.

4,

Wniosek należy złożycu wychowawcy zespołu nauczania nauczyciel kierując
wymaganiami oceniania zachowania, podejmuje decyzję

w terminie 2

otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.

się

ustalonymi

dni roboczych od

q
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§49

1. Uczeńmoże

nie być sklasyfikowany zjednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli

brak jest podstaw do ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej

z

powodu

nieobecnościucznia na zajęctach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przęznaazonego

nate zajęcia w szkolnym planie nauc,zania.

2.

Uczeń niesklasyfikowany w powodu usprawiedliwionej nieobecności moze zdawaó egzamin
klasyfikacyjny.

3, Na

zawrcrający uzasadnienie pisemny wniosek ucznia niesklasyfikowanego

z

powodu

nieusprawiedliwionej nieobecności lub uzasadniony pisemny wniosek jego rodziców/prawnych
opiekunów rada pedagogicznamożę vllrazic zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamtn klasyfikacyjny

przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły,

w której skład wchodzi nauczyciel danych zajęó edukacyjnych i wskazany nauczyciel takich
samych lub pokrewny ch zajęć edukacyjnych.

5. W czasię

ęgzarnlnu klasyfikacyjnego mogą

być obecni, w charakterze

obserwatorów,

rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

6. Egzamtn klasyfikacyjny

przeprowadza się nie później niz

w dniu

poprzedzającym dzień

zakończenia rocznych ząęó edukacyjnych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się
z uczniem

7. Z

i j e go r o

dzicamil prawnymi

op

iekunam i.

przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, którego wzór określił

minister właściwydo spraw oświatyi wychowania.

8. Dyrektor Szkoły Wznacza

dodatkowy termin egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który

zpTzyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do niego w terminie ustalonym wcześniej.

9.

Ocena

z

egzamlnu klasyfikacyjnego jest ostateczna,

niedostateczna

z

z

zastrzeżęniem,

jeślibędzie to ocena

jednego lub dwóch obowiązko!\ych zajęó edukacyjnych, uczeń może

przy stąpic do egzaminu poprawkowego.
10. Do egzaminu poprawkowego uczeń przystępuje w szkole macierzystej.
11.

Kopia dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych egzaminów klasyfikacyjnych znajduje się
w sekretariacie SzkoĘ i jest udostępniania do wglądu na pisemny bądź ustny wniosek ucznia lub
rodzicowlprawnych opiekunów. Oryginał j estprzekazywany do szkoły macierzystej ucznia.

§50

1, Uczeń

otrzymuje promocję do klasy programowo v,ryższĄ, jeżeli ze wszystkich obowiąkowych

zajęó edukacyjnych, określonychw szkolnym planie nauczania szkoły macierzystej, uzyskał
roczne oceny klasyfikacyjnę Wższe od oceny niedostatecznej.
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11

Ąąj

l\J

2.

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęó edukacyjnych
średniąocen co najmniej 4,75 otaz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje
promocję do klasy programowo vrryższej zv,ryrożnieniem.

J.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej
ocen wlicza się takze roczne oceny uzyskane ztychzajęć.

4.

Laureaci i finaliściolimpiad przedmiotolyych otrzymują z danych zajęó edukacyjnych celującą
ocenę klasyfikacyjną,Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał

po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje
z

ty

ch zaj ęó edukacyj nych celuj ącą końcową ocenę kl asyfi kacyj ną.

§51
1.

Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,naktorą składają się roczne oceny

klasyfikacyjne
najwyższej

i

z

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane

z

roczne oceny klasyfikacyjne

w klasie

programowo

obowiązkowych zajęó edukacyjnych, ktorych

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkle danego typu, uzyskał oceny
klasyfikacyjne z zajęc edukacyjnychwryższe od oceny niedostatecznej.
2.

Uczeń kończy Szkołę z wyrożnieniem, jeżelt w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał

z

obowiry,kowych zajęć edukacyjnych średniąocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo

dobrą ocenę zachowania.
a

J.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej
ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane

ztychzajęć.

Rozdział 11
postanowienia końcowe
§52
1.

Szkoła posługuj e się następuj ącymi pieczęciami

:

1) podłuzne dla celow administracyjno - statystycznych:
Zespoł Szkoł nr 33 Specjalnych
dla Dzieci iMłodzieży Przewlekle Chorej
ul. M. Skłodowskiej

- Curie

4

85-094 Bydgoszcz
tel. 52 345-28-17, fax. 52 328-43-3I

NIP 554-i I-03-286
REGON 001248860
34
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2)

podłuzne przeznaczone do dokumentacji uczniów:

Zespoł Szkoł nr 33

Szkoła Podstawowanr 52 im. Ireny Sendlerowej

ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
85-094

BYDGOSZCZ

te|. 52 345

3)

ż8 77, fax 52 328 43 3I

Metalowe okrągłe:

a)

Okrągła metalowa duza:

SZKOł,A PODSTAWOWA NR

52

W BYDGOSZCZY

b)

Okrągła metalowa mała,.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR

52

WBYDGOSZCZY
§53
Dokumentacj a przebiegu nauczania

1.

Szkoła prowadzi księgi uczniów i księgę wychowaŃów.

2,

Szkoła prowadzi dlakażdego oddziału szkolnego i grupy wychowawczej dzienńki, w ktorych
dokumentuje się przebieg edŃacji uczniów.

3.

Szkoła wysyła do szkół lub przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom arkusze osiągnięó ucznla
za okres pobytu w szpitalu w przypadku pobytu w szpitalu od 9 dni.

4,

We wszystkich dziennikach znajdują się następujące dane:

1) nazwisko i imię uczniachronologicznie według daty przyjęciauczniado szpitala;

5.

2)
3)

datę urodzenia;

4)

adręs zarlieszkania

5)
6)
7)
8)

czas pobytu ucznia w

szkołę macierzystąucznia - dzienniki lekcyjne;

v;znla- dzienniki pozalekcyjnychzajęć wychowawczych;

szpitalu;

.

tygodniowy plan i czas zajęc;
'iealizowane programy ze szkolnego zestawu programów;

imiona i nazwiska nauczycielt prowadzących poszczególne zajęcia.

W dziennikach lekcyjnych wpisuje się również:
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1)

obecnośći liczbę uczniów, tematy przeprowadzonych zajęó, oceny uzyskane przez uczniów,

oceny

z

zachowania, przeprowadzone obserwacje zajęó edukacyjnych, ewidencję

wydawanych arkuszy osiągnięć ucznia
obowiązuj ących arkuszy wprowadzony

2) w dziennikach

na

j

za

czas pobytu ucznia

est zarządzeniem dyrektora)

w

szpitalu (wzór

;

zajęó pozalekcyjnych wpisuje się również roczny plan pracy, Iiczbę uczniów

zajęciach, tematykę przeprowadzonych zajęć, przeprowadzone obserwacje zajęć

pozalekcyjnych, kontakty

z

rodzicamt, imptezy, uroczystości i konkursy, rejestr trudnych

sl,tuacj i wychowaw czy ch.

6.

Dokumentację przebiegu nauczania stanowią: dzienniki lekcyjne, uchwały rady pedagogicznej
doĘczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz protokoły z egzaminów klasyfikacyjnych
i poprawkowych.

§54

1. Rada

pedagogiczna przygotowuje projekt zmtan Statutu Szkoły i uchwala jego zmiany lub

uchwala Statut.

2.

Wniosek o zmianę Statutu moze wnieśćdyrektor oraz każdy kolegialny organ Szkoły, a także
organ nadzoru pedago giczne go i organ

3.
4.

Dyrektor Szkoły w ciągu

pr ow adzący

20 dnipo nowelizacji

.

Statutu, opracowuje tekst ujednolicony Statutu.

Statut jest dokumentem jawnym.
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