Aneks nr 3
z dnia 29.08.2019 r.
do Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bydgoszczy
Zatwierdzony uchwałą nr 2/29/08/2019 Zarządu Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Sp.
z o.o. z dnia 29 sierpnia 2019 r.
§1. W tekście jednolitym z dnia 29 czerwca 2017 r. Statutu Niepublicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w podstawie prawnej:
a) ust. 1 przyjmuje brzmienie:
„1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późniejszymi zmianami).”,
b) ust. 3 przyjmuje brzmienie:
„3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j.: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148).”,
c) ust. 4 przyjmuje brzmienie:
„4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019
r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych.”,
d) usuwa się ust. 6,
e) dotychczasowy ust. 7 staje je się ust. 6 i przyjmuje brzmienie:
„6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017
r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 z późniejszymi zmianami).
f) dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 7.
2) w §5:
a) w ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:
„13) wprowadzenie procedur bezpieczeństwa i przestrzeganie ich przez
wszystkich pracowników szkoły,
14) ustalenie odrębnych regulaminów pomieszczeń specjalistycznych
zlokalizowanych na terenie szkoły oraz załączanie instrukcji
posługiwania się urządzeniami i dbałość o ich przestrzeganie.”
b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„1. Monitoring wizyjny stanowi środek uzupełniający i wspierający
istniejący w szkole system dyżurów oraz obowiązujących procedur
zapewniających bezpieczeństwo uczniów.
2. Kamery monitoringu wizyjnego mogą być umieszczone na zewnątrz
i wewnątrz budynku szkolnego.
3. Monitoring prowadzony jest nieprzerwanie przez całą dobę.
4. Zapis ze wszystkich kamer przechowywany jest na twardym dysku
rejestratora przez 30 dni.
5. Odczytu zapisu rejestratora dokonuje Dyrektor szkoły lub osoba przez
niego upoważniona.
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6. Nagrania zapisane w rejestratorze mogą być użyte wyłącznie w celu
wyjaśnienia wykroczeń przeciwko uczniom, pracownikom, innym
osobom przebywającym na terenie szkoły lub mieniu szkolnemu.
7. Rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem
poszanowania prywatności i intymności uczniów, nauczycieli
i pozostałych pracowników szkoły.”
3) po §6 dodaje się §6a w brzmieniu:
„6a. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) obejmuje
kompleksowe działania podejmowane przez szkołę, które mają na celu
wsparcie uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kierunku
kształcenia, a także wyboru zawodu.
2. Działania w ramach Wewnątrzszkolnego
Systemu
Doradztwa
Zawodowego dotyczą zarówno uczniów klas 1-8, nauczycieli, rodziców jak
i partnerów szkoły.
3. W ramach rocznego planu działania określona jest rola nauczycieli,
rodziców i partnerów szkoły, czas i miejsce realizacji zadań, metody
i formy pracy.
4. Cele główne WSDZ:
1) rozwijanie zainteresowań i zdolności,
2) rozwijanie kompetencji kluczowych,
3) zapoznanie z różnymi zawodami i rynkiem pracy,
4) przygotowanie uczniów do odpowiedniego planowania kariery,
5) podnoszenie kompetencji nauczycieli do realizacji zadań z zakresu
doradztwa zawodowego,
6) zapoznanie rodziców z problematyką rozwoju zawodowego dziecka,
7) włączenie placówek, instytucji i zakładów pracy oraz partnerów szkoły
w procesie orientacji i doradztwa zawodowego.
5. Cele szczegółowe WSDZ:
1) uczniowie:
a) wiedzą jak rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty,
b) rozwijają umiejętności pracy zespołowej oraz kształtowania
właściwych relacji społecznych,
c) rozwijaj ja umiejętności i postawy, które umożliwiają im uczenie się
przez całe życie,
d) posiadają informacje o zawodach, ofercie edukacyjnej i rynku pracy,
e) potrafią podejmować decyzje w oparciu o wiedzę o swoich zasobach
i możliwościach,
2) nauczyciele:
a) potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,
b) rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje
uczniów,
c) wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji,
kierują do specjalistów,
d) znają ofertę szkół, zasady rekrutacji,
e) włączają partnerów w proces orientacji i doradztwa zawodowego
w szkole,
3) rodzice:
a) znają mocne i słabe strony swojego dziecka,
b) znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu,
c) znają ofertę szkół, zasady rekrutacji,
d) wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci,
e) angażują się w działania wychowawcze szkoły.
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6. Formy realizacji celów:
1) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
realizowane jest w trakcie pracy z uczniami w ramach:
a) grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym
prowadzonych przez doradcę zawodowego, które wynikają
z ramowych planów nauczania (kl.7-8),
b) obowiązkowych zajęć edukacyjnych (kl.1-8),
c) kół zainteresowań (kl. 1-8),
d) zajęć profilaktyczno-wychowawczych (kl.1-4),
e) zajęć rozwijających myślenie twórcze (kl. 1-3),
f) zajęć z wychowawcą (kl. 1-8),
g) indywidualnych porad i konsultacji,
h) spotkań z przedstawicielami różnych zawodów,
i) wycieczek,
j) udostępniania informacji (tablice, broszury),
2) WSDZ w ramach pracy z nauczycielami (radą pedagogiczną)
obejmuje:
a) określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji
zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy
rok nauki,
b) realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru
drogi zawodowej na godzinach z wychowawcą oraz na innych
zajęciach przez nauczycieli uczących,
3) WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje:
a) prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz
uczniów,
b) zajęcia służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania
decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci,
c) włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do
działań informacyjnych szkoły,
d) indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy:
zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
7. Ewaluacja WSDZ:
1) cel: sprawdzenie, czy działania na terenie szkoły w danym roku
szkolnym były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich
rodziców oraz spełniły założenia Wewnątrzszkolnego System
Doradztwa Zawodowego,
2) metody: analiza dokumentacji, informacja zwrotna od uczniów,
rodziców, nauczycieli (wywiad, rozmowa, ankieta, sprawozdanie).”
4) w §13:
a) w ust. 1 opis wymagań na ocenę Mistrzowsko przyjmuje brzmienie:
„Mistrzowsko – oznacza samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych
problemów o wysokim stopniu trudności.”
b) w ust. 2 opis wymagań na ocenę Celujący otrzymuje brzmienie:
„celujący – oznacza samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych
problemów o wysokim stopniu trudności.”
5) w §23 ust. 2 tabela w kolumnie trzeciej pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:
„”Posiada wiadomości naukowe powiązane ze sobą w systematyczny układ.”
6) po §48 dodaje się §48a w brzmieniu:
„§48a Tryb składania skarg i wniosków w przypadku łamania praw
ucznia/dziecka w szkole
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1. W przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka na terenie szkoły, w tym
zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, uczeń lub jego
rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć pisemną skargę lub pisemny
wniosek do Dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym
terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane i rozpatrywane. Skargi
i wnioski adresowane do Dyrektora szkoły muszą zawierać personalia
i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.
2. Skargi i wnioski kierowane do Dyrektor szkoły należy składać
w sekretariacie szkoły.
3. Każdą skargę lub wniosek osoba składająca może wycofać w terminie
3 dni od daty złożenia.
4. Skargi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, wnoszący
skargę lub wniosek jest zobowiązany, w nieprzekraczalnym terminie 7
dni od zawiadomienia o niemożności ustalenia przedmiotu sprawy - do
złożenia dodatkowych wyjaśnień, z jednoczesnym pouczeniem, że
nieusunięcie tych braków pozostawia skargę lub wniosek bez
rozpatrzenia.
6. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor szkoły, który w celach doradczych
może powołać zespół w składzie:
1) Wicedyrektor Szkoły
2) psycholog/pedagog szkolny
3) opiekun Samorządu Uczniowskiego.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia/dziecka przez
pracownika szkoły, decyzję w sprawie podejmuje Dyrektor szkoły.
8. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni od daty zgłoszenia skargi lub
wniosku informuje w formie pisemnej zainteresowane strony
o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, podjętych środkach i działaniach
oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni.
Odpowiedź pisemną Dyrektor szkoły przekazuje osobiście lub przesyła
pocztą.
9. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia informacji przez
Dyrektora może być przedłużony do 30 dni od daty zgłoszenia, po
uprzednim poinformowaniu zainteresowanych.
10. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu
wyższej instancji za pośrednictwem Dyrektora szkoły.”
7) w §49 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Dopuszcza się usprawiedliwianie nieobecności przez rodzica drogą
elektroniczną – poprzez dziennik elektroniczny, z zachowaniem zasad
określonych w ust. 10.”
8) w §57 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się mniejszą liczbę uczniów w oddziale niż 10 w przypadku,
gdy wyrazi na to zgodę Zarząd Spółki. Dyrektor szkoły w porozumieniu
z Zarządem Spółki może podjąć decyzję o zwiększeniu liczebności uczniów
w oddziale do 22 uwzględniając ogólną liczbę uczniów w szkole (dotyczy
przede wszystkim przyjęć rodzeństwa, dzieci w szczególnej sytuacji
losowej)”.
9) po §59 dodaje się §59a w brzmieniu:
„§59a
1. Dążąc do kształtowania wśród uczniów szkoły postawy prospołecznej,
a także do uwrażliwiania i aktywizowania społeczności szkolnej
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w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy, w szkole
umożliwia się uczniom udział w szkolnym wolontariacie, poprzez:
1) w klasach młodszych - wspomaganie działań innych;
2) w klasach starszych - także w postaci pracy na rzecz innych,
potrzebujących osób.
2. Działania szkolnego wolontariatu ukierunkowane są na:

3.

4.
5.
6.

1) wspieranie potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności
szkolnej;
2) wspieranie potrzebujących pomocy w lokalnej społeczności;
3) wspieranie wybranych, ogólnopolskich akcji charytatywnych.
Działania szkolnego wolontariatu nadzoruje i opiniuje Dyrektor Szkoły, we
współpracy z powołaną przez Samorząd uczniowski Radą Wolontariatu
(w przypadku powołania takiej Rady).
Opiekunem szkolnego wolontariatu jest wyznaczony przez Dyrektora
nauczyciel.
Przyjmuje się roczny plan działań szkolnego wolontariatu.
Działania szkolnego wolontariatu mogą być wspierane przez:
1) nauczycieli i innych pracowników szkoły;
2) uczniów;
3) rodziców uczniów;
4) inne osoby i instytucje.”

10) w §61:
a) ust. 1, 2, 3, 8 i 11 przyjmują brzmienie:
„ 1. Szkoła umożliwia uczniom naukę religii i etyki.
2. Religia/etyka jest prowadzona dla uczniów na życzenie ich rodziców.
Życzenie wyrażane jest na piśmie, nie musi być ponawiane w kolejnym
roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3. Uczniowie nie korzystający z religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczowychowawczymi lub biorą udział w zajęciach w innej klasie.
8. Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.
11. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki w zakresie metodyki
nauczania i zgodności z programem prowadzi Dyrektor szkoły.”
b) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Zajęcia etyki odbywają się w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo
w grupach łączonych (np. klasy 1-3, klasy 4-8) – w zależności od liczby
uczniów zapisanych na etykę.”
§2. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r.
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