Uchwała Nr 13
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
w Poznaniu
z dnia 20.03.2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa
Kostrzewskiego w Poznaniu
Na podstawie: art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).
uchwala się, co następuje:
§ 1.
W statucie Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu wprowadza się
następujące zmiany:
1) w §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organem prowadzącym szkołę jest miasto Poznań. Nadzór pedagogiczny sprawuje
Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu.”;
2) w §5 ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty.”;
3) w §7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie
programowej.”;
4) w §7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Zadania wychowawcze realizowane są na podstawie programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły. Program ten szczegółowo określa formy pracy wychowawczej, na
jego podstawie konstruuje się roczne plany wychowawcze.

2b. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych
uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów
występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.”;
5) w §7b po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:
1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;
2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich;
4) wpływa na integrację uczniów;
5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki.”;
6) w §9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 – 7 w brzmieniu:
„3. Działania z zakresu doradztwa w klasach I-VI obejmują orientację zawodową która ma na
celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec
pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
4. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII i klasie III
dotychczasowego gimnazjum mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich
do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu,
z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji
na temat systemu edukacji i rynku pracy.
5. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań związanych
z doradztwem zawodowym oraz inne osoby zatrudnione w szkole.
6. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z:
1) poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
2) biblioteką pedagogiczną;
3) organem prowadzącym;
4) urzędem pracy;
5) pracodawcami;
6) szkołami ponadpodstawowymi oraz wyższymi.
7. Nauczyciel wyznaczony przez dyrektora realizuje następujące zadania z doradztwa
zawodowego:
1) systematycznie diagnozuje zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) prowadzi zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery
i podjęcia roli zawodowej;
3) koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę, w tym
gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla
danego poziomu kształcenia.
4) współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno--zawodowego;
5) wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6)
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wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego oraz koordynuje jego realizację.
7) w §11 ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących;”;
8) w §11 ust. 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) tworzenie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie
i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej
szkoły lub placówki;”;
9) w §11 ust. 2 pkt 22 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) ustalenie regulaminów pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły,
zawodowego funduszu świadczeń socjalnych;”;
10) w §11 ust. 2 pkt 34 otrzymuje brzmienie:
„34) współpraca z pielęgniarką szkolną albo innymi osobami (instytucjami) sprawującymi
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą;”;
11) w §12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez Dyrektora szkoły za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej szkoły.”;
12) w §12 ust. 9 pkt 4 skreśla się;
13) w §12 ust. 9 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego oceniania;”;
14) w §13 po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:

„14a. Rada Rodziców wyraża opinie o pracy nauczyciela w formie pisemnej w terminie 14
dni od dnia zawiadomienia Dyrektora o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela.”;
15) w §14 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem jest
koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez
zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.”;
16) w §19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych
nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć;
3) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze;
6) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
7) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
8) dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin
zajęć prowadzonych w grupach,
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
języka mniejszości narodowej,
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niepełnosprawnych,
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo
przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
9) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych
zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez
pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

10) liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć
świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;
11) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.”;
17) w §20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VIII i III gimnazjum obowiązuje podział
na grupy liczących do 26 uczniów (dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub
międzyklasowych).”;
18) w §20 ust. 9 pkt 1 i 2 skreśla się;
19) w §20 ust. 9 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) pozostałe przerwy pięciominutowe;”;
20) w §20 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. O podziale nowo przyjętych uczniów na oddziały decyduje Dyrektor Szkoły:”;
21) w §20 ust. 12 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do
zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zamieszkałego w obwodzie szkoły do
oddziału klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej może dzielić dany
oddział, za zgoda organu prowadzącego jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę
określoną w pkt 1;
3) Jeżeli w przypadku określonych w pkt 2 liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej
niż 2 uczniów, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział;”;
22) w §20 ust. 12 pkt 5 skreśla się;
23) w §24 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.”;
24) w §24 ust. 20 i 21 otrzymują brzmienie:
„20. Organizator wycieczki zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć do sekretariatu na 7 dni
przed planowanym terminem pełną dokumentację wycieczki (koszty wycieczki, plan, listę
uczestników) i uzyskać zgodę dyrektora szkoły. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża
dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.
21. Nauczyciel wychodzący z dziećmi poza teren szkoły zobowiązany jest do odnotowania
tego faktu w rejestrze wyjść znajdującym się w sekretariacie.”;
25) w §25 ust. 7 pkt 11 skreśla się;
26) w §25 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Godzina zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie
zajęć specjalistycznych w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut, z zachowaniem
ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami ucznia.”;
27) w §27 ust. 1 pkt 10 lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) sprawdzone i oceniane prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom),”;
28) w §27 ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) Odwołania się od oceny zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych w szkolnym
ocenianiu;”;
29) w §32 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Nauczyciel zobowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju
osobowego;
3) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka;
4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
5) bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów, ujawniać i uzasadniać oceny, informować
rodziców oceną niedostateczną śródroczną lub roczną z przedmiotu;
6) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom tego
potrzebującym;
7) prowadzić zindywidualizowaną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
8) dostosowywać wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się
potwierdzone w poradnio specjalistycznej;
9) wdrażać uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą, stan higieniczny otoczenia
oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
10) udzielać pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej, występowania do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie
pomocy;

11) doskonalić umiejętności dydaktycznych i podnosić poziom wiedzy merytorycznej,
tworzyć warsztat pracy dydaktycznej, wykonywać pomoce dydaktyczne samodzielnie lub
przy współudziale uczniów, dbać o pomoce i sprzęt dydaktyczny;
12) systematycznie
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dokonywać wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów oraz potwierdzać
podpisem odbyte zajęcia;
13) przestrzegać tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i rodziców;
14) czynnie i systematycznie brać udział w pracach rady pedagogicznej, realizować jej
postanowienia i uchwały, brać udział w szkoleniach;
15) współpracować z rodzicami;
16) przestrzegać dyscypliny pracy: aktywnie pełnić wyznaczone dyżury przez całą
przerwę międzylekcyjną, niezwłocznie informować pracodawcę o nieobecności w pracy,
punktualnie zaczynać i kończyć zajęcia;
17) respektować prawa ucznia;
18) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów
stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;
19) zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić
o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły;
20) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób
przebywających na terenie szkoły.
5. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych,
podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
2) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań;
3) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów;
4) pomagania przy wystawieniu oceny z zachowania- konsultuje się z wychowawcą
oddziału, który decyduje o ocenie ostatecznej;
5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich
uczniów.”;
30) po §37 dodaje się §37a i §37b w brzmieniu:
„§ 37a. Nauczyciel wspomagający:
1) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi
nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizuje zintegrowane
działania i zajęcia określone w programie;

2) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup
wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi
społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3) uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie,
realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
4) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom,
specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania
i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem
społecznym;
5) prowadzi zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia
rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje
do niepełnosprawności ucznia);
6) uczestniczy w zespole opracowującym IPET.
§ 37b. 1. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela.
2. Przy ocenie pracy pracowników Dyrektor bierze pod uwagę:
1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
2) prawidłowość realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły;
3) kulturę i poprawność języka;
4) pobudzanie inicjatywy uczniów;
5) zaangażowanie zawodowe nauczyciela;
6) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia,
z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb;
7) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe
prowadzenie dokumentacji).
3. Formami pozyskiwania informacji o pracy ocenianego nauczyciela są:
1) obserwacje lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczyciela;
2) obserwacje wykonywania przez nauczycieli powierzonych zadań;
3) analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela i innej dokumentacji szkolnej;
4) rozmowa z ocenianym nauczycielem;
5) wyniki badań prowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli na temat jakości pracy
szkoły a dotyczące pracy ocenianego nauczyciela;

6) sprawozdania z pracy ocenianego nauczyciela;
7) arkusze samooceny.
4. Kryteria oceny pracy nauczyciela określa Regulamin oceny pracy nauczyciela
wprowadzony przez Dyrektora szkoły.”.
§ 2.
Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania jednolitego tekstu statutu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem …....20.03.2019 r.

