ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA
w Katowicach

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 16
w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka
w Katowicach
Podstawa prawna:
➢
➢

Art. 98 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z poźn. zm.)
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991r. (tekst jednol. Dz. U z 2016r. poz. 1943,
1954, 1985, 2169, Dz. U. z 2017r. poz. 60, 949, 1292)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Nazwa szkoły brzmi: „Szkoła Podstawowa Nr 16 w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka
w Katowicach”.
2. Szkoła Podstawowa Nr 16, nazywana dalej Szkołą, wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1 im. gen.
Jerzego Ziętka w Katowicach, zwanego dalej Zespołem Szkół.
3. Szkoła jest publiczną szkołą podstawową, w której cykl kształcenia trwa 8 lat.
4. W Szkole prowadzone są oddziały dotychczasowego Gimnazjum nr 12 w Katowicach do czasu
zakończenia kształcenia w tych oddziałach.
5. Szkoła mieści się przy ulicy Stanisława Staszica nr 2 w Katowicach.
§2
1. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Katowice, z siedzibą w Katowicach, ul. Młyńska 4.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Śląski Kurator Oświaty.
3. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Katowice działającą w formie jednostki budżetowej.
4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY
§3
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.
2. Celami i zadaniami Szkoły są w szczególności:
1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania;
2) zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
3) realizowania programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia
ogólnego;
4) realizowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;
5) umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły oraz dalszego kształcenia;
6) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi
ucznia, w tym działań w zakresie wolontariatu;
7) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju ucznia
z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,
a w przypadku uczniów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia
i rodzaju niepełnosprawności;
8) umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej
i religijnej;
9) zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i bazy dydaktycznej;
10) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki.
§4
1. Sposób wykonywania celów i zadań Szkoły:
1) realizacja innowacyjnego i nowatorskiego procesu nauczania, udział w konkursach
przedmiotowych oraz uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym;
2) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły i programów autorskich
nauczycieli;
3) systematyczne diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów;
4) poszanowanie indywidualności uczniów i ich praw;
5) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów;
6) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu;
7) wspieranie uczniów mających trudności w nauce;
8) rozwijanie wrażliwości moralnej, poczucia sprawiedliwości, szacunku dla drugiego
człowieka;
9) budzenie szacunku do pracy;
10) budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną i środowiskiem;
11) rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów oraz aktywności twórczej;
12) wdrażanie samodyscypliny i punktualności;
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13) kształtowanie poczucia odpowiedzialności;
14) rozwijanie samorządności;
15) nauka praworządności i demokracji;
16)rozwijanie miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
17) nauka szacunku dla wspólnego i cudzego mienia;
18)rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej
poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców (prawnych
opiekunów) oraz nauczycieli;
19)współpraca ze środowiskiem lokalnym w celu zapobiegania, łagodzenia i zwalczania
wśród młodzieży patologii i agresji;
20) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w Szkole oraz
w trakcie wycieczek i innych imprez;
21)wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych;
22)organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęć rozwijających
uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad, konsultacji,
indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach,
realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach wydanych przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne;
23)prowadzenie zajęć dodatkowych wynikających z bieżących potrzeb i możliwości
rozwojowych dzieci;
24)organizowanie zajęć umożliwiających uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej, w tym m.in. zajęć nauki religii i etyki;
25) organizowanie opieki i pomocy specjalistycznej dla uczniów niepełnosprawnych;
26) realizacja programów i przedsięwzięć mających na celu promocję i ochronę zdrowia;
27)współdziałanie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności
innowacyjnej na zasadach określonych w regulaminie.
Program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb środowiska, uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb m.in. poprzez organizowanie
zajęć świetlicowych, pomoc pedagoga, psychologa i pomoc medyczną.
Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych m.in. przez organizowanie indywidualnego programu lub
toku nauczania, zajęć pozalekcyjnych, a także umożliwianie uczniom udziału w konkursach,
olimpiadach i zawodach sportowych.
Szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę, a także uczniów mających trudności z nauką,
posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, m.in. poprzez
organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnego
nauczania oraz dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości uczniów.
Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem potrzeb,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz możliwości organizacyjnych Szkoły.
Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole oraz zasady
współdziałania Szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży określa regulamin uwzględniający obowiązujące
przepisy.

III. ORGANY SZKOŁY
§5
1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
§6
1. Dyrektorem Szkoły jest jednocześnie Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka
w Katowicach.
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2. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i Samorządem Uczniowskim.
§7
Dyrektor kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora
określa szczegółowo Statut Zespołu Szkół.
§8
W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor.
§9
Radą Pedagogiczną Szkoły jest Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół, której kompetencje określa
szczegółowo Statut Zespołu Szkół.
§ 10
Radą Rodziców Szkoły jest Rada Rodziców Zespołu Szkół, której kompetencje określa szczegółowo
Statut Zespołu Szkół.
§ 11
Samorządem Szkoły jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół, którego kompetencje określa
szczegółowo Statut Zespołu Szkół.
§ 12
1. Organy Szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji lub uchwał
w granicach swoich kompetencji.
2. Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami Szkoły rozwiązywane są polubownie w drodze mediacji.
3. Organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych
i planowanych działaniach i decyzjach.

IV. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 13
1. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych oraz przerw
świątecznych, ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze
rozporządzenia.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły.
§ 14
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
2. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 8 lat.
3. Kształcenie uczniów oddziałów dotychczasowego gimnazjum trwa do czasu zakończenia
kształcenia w tych oddziałach.
4. W Szkole za zgodą organu prowadzącego tworzone są oddziały integracyjne.
5. Rekrutację do klasy pierwszej przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego systemu
rekrutacji.
6. Liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.
7. Liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2
uczniów.
8. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno
wychowawczych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego
w obwodzie Szkoły, Dyrektor, po poinformowaniu członków Rady Rodziców danego oddziału
(tzw. rady oddziałowej), dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 25.
9. Na wniosek rady oddziałowej oraz za zgodą organu prowadzącego Szkołę, Dyrektor Szkoły może
odstąpić od podziału zwiększając liczbę uczniów w oddziale, wówczas w Szkole zatrudnia się
asystenta nauczyciela.
10. Oddział może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
11. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5
uczniów niepełnosprawnych.
12. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym
może być wyższa niż 5, jeżeli uczeń uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego.
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13. Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje Dyrektor Szkoły za zgodą ich rodziców,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych, w tym uczniów niepełnosprawnych.
14. W oddziałach IV – VIII szkoły podstawowej oraz w oddziałach II - III gimnazjum podział na
grupy jest obowiązkowy:
1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24
uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej
liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby
stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących
więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub
międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy
uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka;
3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30
uczniów;
4) podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa obejmujących prowadzenie
ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy w oddziałach liczących więcej niż 30
uczniów;
5) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone
w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26
uczniów; z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub
międzyklasowej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów
integracyjnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów
odpowiednio w oddziale integracyjnym;
6) zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą
być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
15.W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26 lub 30 uczniów na zajęciach
wymienionych powyżej podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego
szkołę.
16.W oddziałach integracyjnych liczących co najmniej 3 uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność na w/w zajęciach
podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub
międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów.
17.Minimalny tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w każdym
roku wynosi po 2 godziny na ucznia. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.
§15
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, Dyrektor Szkoły umożliwi
wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap edukacyjny.
3. Formy realizowania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
4. Szczegółowe kompetencje wychowawcy określa Statut Zespołu Szkół.
§16
1. Organizację stałych, obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na
podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym
rozkładzie zajęć.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej ustala
nauczyciel, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
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4. W klasach IV - VIII szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjum podstawową formą pracy są
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
5. W szczególności zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka
korekcyjna, język obcy nowożytny, informatyka i wychowanie fizyczne mogą być prowadzone
poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
6. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki
pedagogiczne (na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub
za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą).
§ 17
1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym i psychicznym
w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie oraz poza terenem Szkoły.
2. W trakcie zajęć obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych i imprez szkolnych za
bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on do
niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas
zajęć.
3. Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz
z opiekunami.
4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie
przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalanego harmonogramu.
5. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych.
6. Nauczyciele uczący w klasach I - III szkoły podstawowej zapewniają ciągłą opiekę nad uczniami
swojego oddziału podczas ich planowego pobytu w Szkole.
7. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący zastępstwo.
8. W swoim zakresie czynności, każdy pracownik Szkoły posiada szczegółowy zapis o zakresie
odpowiedzialności związanej z określonym stanowiskiem pracy.
9. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu
opiekę, w szczególności sprowadza fachową pomoc medyczną i w miarę możliwości udziela
poszkodowanemu pierwszej pomocy.
10. W przypadku złego samopoczucia ucznia jest powiadamiany jego rodzic (prawny opiekun). Uczeń
pozostaje pod opieką pracowników Szkoły do czasu przybycia po niego rodzica (prawnego
opiekuna).
11. Podczas lekcji i przerw uczniowie nie mogą opuszczać terenu Szkoły.
§ 18
W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa
szczegółowo Statut Zespołu Szkół.
§ 19
Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych
opiekunów), organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi
opieki w Szkole, organizuje się świetlicę szkolną. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa
szczegółowo Statut Zespołu Szkół.
V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 20
1. W Szkole zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia, a także pracownicy administracyjni
i pracownicy obsługi.
2. W szkole zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki
specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji
zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły, z zachowaniem przepisów Karty Nauczyciela
oraz przepisów prawa pracy.
4. Pracowników nie będących nauczycielami zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły z zachowaniem
przepisów prawa pracy.
5. Dyrektor ustala zakres obowiązków i odpowiedzialności osób, o których mowa w ust. 1-4.
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§ 21
Szczegółowe kompetencje nauczyciela określa Statut Zespołu Szkół.
§ 22
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego
modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły
przedmiotowe. Cele i zadania zespołu określa Statut Zespołu Szkół.
§ 23
Zespół Szkół zatrudnia pedagoga i psychologa szkolnego. Szczegółowe kompetencje pedagoga
i psychologa określa Statut Zespołu Szkół.
§ 24
Zespół Szkół zatrudnia nauczyciela bibliotekarza. Szczegółowe kompetencje nauczyciela
bibliotekarza określa Statut Zespołu Szkół.

VI. WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW
§ 25
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,
i realizowanych programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym
zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
wychowawczej.
§ 26
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
2. W klasach I-III szkoły podstawowej:
1) oceny śródroczne i roczne oraz klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych są ocenami opisowymi;
2) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania są ocenami opisowymi:
3) zasady oceniania z religii/etyki określają odrębne przepisy.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych mają formę stopni wyrażonych w skali:
1) stopień celujący – 6,
2) stopień bardzo dobry – 5,
3) stopień dobry – 4,
4) stopień dostateczny – 3,
5) stopień dopuszczający – 2,
6) stopień niedostateczny – 1.
4. Ocenianie bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
§ 27
2. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy
programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju
i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może
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postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek
wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po
zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej
również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie
w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
§ 28
Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym
Ocenianiu, Klasyfikowaniu i Promowaniu Uczniów (WO) oraz w Regulaminie ocen zachowania
stanowiącymi załącznik do Statutu Zespołu Szkół.
VII. UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 29
Prawa, obowiązki ucznia Szkoły określa Statut Zespołu Szkół.
§ 30
Wyróżnienia i nagrody dla ucznia Szkoły określa Statut Zespołu Szkół.
§ 31
1. Kary dla uczniów Szkoły określa Statut Zespołu Szkół.
2. W przypadku gdy:
1) uczniowi udowodnione zostało popełnienie przestępstwa;
2) uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył
w zajęciach organizowanych przez Szkołę;
3) zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów oraz
uniemożliwia realizowanie celów i zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych Szkoły
oraz kiedy Szkoła wyczerpała wszystkie określone w statucie kary, a podjęte przez Szkołę
oddziaływania naprawcze zostały wyczerpane i nie przyniosły pozytywnych rezultatów Dyrektor
Szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej Szkoły.

VIII. WOLONTARIAT I DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE
§ 32
Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu oraz organizację wewnątrzszkolnego
systemu doradztwa zawodowego określa Statut Zespołu Szkół.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 34
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 35
Szkoła korzysta z bazy materialnej Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
§ 36
Sprawy nie ujęte w Statucie reguluje Statut Zespołu Szkół nr1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
§ 37
Zmiany w statucie będą dokonywane uchwałami Rady Pedagogicznej.
§ 38
Znowelizowany statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu … lutego 2018r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

………………………….
/ Dyrektor/
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