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(tekst ujednolicony)

ZATWIERDZONY  UCHWAŁĄ  NR  1/2015/2016  RADY  PEDAGOGICZNEJ 

W  DNIU  27  SIERPNIA  2015r. 

Statut został opracowany w oparciu o następujące dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) - Dz. U.  
z 2004r. Nr 256, poz.2572.

2. Ustawa z dnia 12.02.2014r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 8.01.1999 r. – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego - Dz. U.  

z 1999 r. Nr 12 poz. 96.
4. Konwencja  Praw  Dziecka  –  ratyfikowana  30.  04.1991  r.  (Dz.  U.  Nr  120  poz.  526  

i 527 z 1991 r. ze zm.).
5. Rozporządzenie  MENiS  z  dn.  31  grudnia  2002  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze
zmianami).

6. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  10.06.2015  r.  w  sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania,
klasyfikowania i promowania ( Dz. U. z 2015 roku poz. 843).

7. Rozporządzenie MEN z dnia 29.08. 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola,  szkoły  i  placówki  dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  (Dz. U. Z 2014 poz. 1170 ze
zmianami).

8. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno- pedagogicznej – Dz. U. z 2013 r. Nr 11poz. 114 ze zm.

9. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  6  września  2007  r.  w  sprawie  form  i  zakresu
finansowego  wspierania  organów  prowadzących  w  zapewnieniu  bezpiecznych  warunków
nauki,  wychowania  i  opieki  w  publicznych  szkołach  i  placówkach  (Dz.  U.  2007  nr  163
poz.1155).

10. Rozporządzenie  MENiS  z  dnia  14  kwietnia  1992r.  w  sprawie  warunków  i  sposobu
organizowania nauki religii w szkołach publicznych ( Dz. U. nr 36, poz. 155 i Dz. U. nr 83,
poz. 390 z 1993r. ze zm.).

11. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  27  sierpnia  2012  r.  w  sprawie  podstawy  programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.
U. z 2012 r. poz 977 ze zm).

12.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240
ze zm.).
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Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Statut szkoły publicznej zwanej dalej „szkołą”, określa nazwę szkoły.
2. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa  w Zakopanem.
3. Na pieczęci używana jest nazwa: 

„Szkoła Podstawowa Nr 2 im.  Bronisława Czecha w Zakopanem”.
4. Na stemplu: 

„Szkoła  Podstawowa  Nr  2  im.  Bronisława  Czecha  w  Zakopanem,  
ul. Skibówki 2d, 34 – 500 Zakopane   tel. (018)20146-02”

5. Siedzibą szkoły jest budynek szkolny mieszczący się w Zakopanem ulica Skibówki
nr 2d.

6. Typ szkoły: ogólnodostępna.

§2

Szkoła nosi imię Bronisława Czecha.
 

§3

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Zakopane. 
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

§4

1. Cykl kształcenia trwa 6 lat.
2. Czas  rozpoczynania  i kończenia  zajęć  dydaktycznych  oraz  przerw  i ferii  określa

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
3. W szkole zapewnione są warunki do realizacji  obowiązku rocznego przygotowania

przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.

§4a

1. Obwód  szkoły  obejmuje  ulice  Bachledy  Klimka,  Brzegi,  Choćkowskie,  Droga  na
Buńdówki, Droga do Rojów, Droga na Szymoszkową, Droga do Walczaków, Droga na
Wierch,  Droga  Zubka  bez  nr  28,  30,  Gładkie,  Gubałówka  od  nr  215,  Księdza
Kaszelewskiego,  Kościeliska,  Kościelna,  Krzeptówki,  Krzeptówki  Boczne,
Krzeptówki Potok, Mraźnica, Na Gubałówkę, Polna, Oś. Krzeptówki, oś.  Krzeptówki
Potok, Przewodnika Józefa Krzeptowskiego, Skibówki, Sobczakówka, Szymoszkowa
Ubocz, Walowa Góra, Zaryckiego, Za Strugiem.

2. Dzieci zamieszkałe na tym terenie mają zapewnioną realizację obowiązku szkolnego
w tutejszej szkole, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, na prośbę rodziców lub
prawnych opiekunów, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
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Rozdział II

 CELE I ZADANIA SZKOŁY
 

§ 5
Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój ucznia.
Szkoła  realizuje  zadania  w  zakresie  nauczania,  kształcenia  umiejętności  i wychowania
oraz podejmuje działania opiekuńcze i profilaktyczne, odpowiednio do istniejących potrzeb.
Szkoła zapewnia pobieranie nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie 
i  zagrożone  niedostosowaniem  społecznym,  zgodnie  z  indywidualnymi  potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

§5a
Szkoła  realizuje  cele  określone  w  podstawie  programowej  uwzględniające  program
wychowania i profilaktyki, a w szczególności:

1. poprzez kształcenie i wychowanie rozwija u młodzieży poczucie odpowiedzialności,
miłości  ojczyzny oraz  poszanowania  dla  polskiego  dziedzictwa  kulturowego,  przy
jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata; 

2. zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju;
3. przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu 

o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
4. realizuje prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz

prawa  dzieci  i  młodzieży  do  wychowania  i  opieki,  odpowiednich  do  wieku  
i osiągniętego rozwoju;

5. wspomaga wychowawczą rolę rodziny;
6. dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych

uczniów;
7. umożliwia korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej i specjalnych form

pracy dydaktycznej;
8. dostosowuje  warunki  do  rozwoju  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów  przez

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności
społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

9. upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie;
10. kształtuje właściwą postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
11. utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
12. upowszechnia i promuje zdrowy tryb życia; 
13. zapewnia opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
14. indywidualnym  nauczaniem  obejmuje  dzieci  i  młodzież,  których  stan  zdrowia

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
15. dyrektor  szkoły,  której  uczeń  posiada  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego

nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.
16. w wychowaniu przedszkolnym:

1) wspomaganie  dzieci  w  rozwijaniu  uzdolnień  oraz  kształtowanie  czynności
intelektualnych, potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie  systemu  wartości,  w  tym  wychowywanie  dzieci  tak,  żeby  lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie  u  dzieci  odporności  emocjonalnej  koniecznej  do  racjonalnego
radzenia   sobie  w  nowych  i  trudnych  sytuacjach,  w  tym  także  do  łagodnego
znoszenia stresów i porażek;
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4) rozwijanie  umiejętności  społecznych  dzieci,  które  są  niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci  i  ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa  
w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz  rozwijanie  umiejętności  prezentowania  swoich  przemyśleń  w  sposób
zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie  dzieci  w  świat  wartości  estetycznych  i  rozwijanie  umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie  u  dzieci  poczucia  przynależności  społecznej(do  rodziny,  grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie  dzieciom  lepszych  szans  edukacyjnych  poprzez  wspieranie  ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości 
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 5b
Sposób wykonywania zadań szkoły:

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły są: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;

a) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
3) zajęcia  prowadzone  w  ramach  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających
trudności  w  nauce  oraz  inne  zajęcia  wspomagające  rozwój  dzieci  i  młodzieży
zaburzeniami rozwojowymi;
a) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne;
2. Zajęcia  wymienione  w  pkt  2a),  3)  i  3a)  mogą  być  prowadzone  także  z  udziałem

wolontariuszy.
3. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad

określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku ucznia poprzez:
1) prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
2) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły,
3) działanie kół zainteresowań, kół przedmiotowych prowadzonych przez nauczycieli

lub, za zgodą dyrektora, osoby z zewnątrz,
4) umożliwienie  uczniom  udziału  w  konkursach  szkolnych,  międzyszkolnych

i innych,
5) organizowanie  w  szkole  uroczystości  szkolnych,  patriotycznych  i  udział

w wybranych uroczystościach miejskich,
6) organizowanie wycieczek,
7) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowania uczniów,
8) realizowanie programu wychowawczego w szkole,
9) realizowanie programu profilaktyki.

4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
1) zatrudnienie pedagoga szkolnego,
2) zorganizowanie zajęć świetlicowych,
3) umożliwienie spożywania posiłków,
4) system zapomóg i stypendiów,
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5) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
6) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
7) nauczanie indywidualne – po dokonaniu diagnozy przez instytucję lub osoby 

upoważnione na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział  II a 

ZASADY ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM NA TERENIE SZKOŁY

 § 5c
1. Szkoła  zapewnia  pełną  opiekę  swoim  uczniom  w  czasie  wszystkich  zajęć

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.
2. Zapewnienie  właściwej  opieki  należy  do  obowiązków  służbowych  nauczycieli  

i  wychowawców  prowadzących  te  zajęcia  poprzez  spełnianie  następujących
obowiązków:
1) nieustanną opiekę nad uczniami w czasie lekcji, podczas zajęć obowiązkowych,

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;
2) organizowanie zastępstw na lekcjach za nieobecnych nauczycieli;
3) pełnienie  przez  nauczycieli  dyżurów w czasie  przerw zgodnie  z  opracowanym

planem dyżurów;
4) zapewnienie  miejsca  i  opieki  dla  uczniów  oczekujących  na  lekcję  lub  zajęcia

dodatkowe.
3. Uczeń nie może bez opieki  wychodzić poza teren szkoły w czasie  zaplanowanych

zajęć.
4. Nauczyciele  wychowania  fizycznego  zobowiązani  są  do  opracowania  regulaminu

dotyczącego  zasad  bhp  w czasie  lekcji  wychowania  fizycznego  ze  szczególnym
uwzględnieniem  schodzenia  na  lekcję,  korzystania  z  szatni,  lekcji  w  sali
gimnastycznej lub w miejscu zamiennym w szkole, na boisku szkolnym, na innych
obiektach,  z których  szkoła  korzysta  dla  realizacji  zajęć,  podczas  ćwiczeń
organizowanych  w  terenie  i  na  zawodach  sportowych.  Z  regulaminem,  po
zatwierdzeniu przez  dyrektora szkoły zostają  zapoznani uczniowie.

5. Regulamin  korzystania  z  pracowni  komputerowej,  biblioteki,  świetlicy,  stołówki,
szatni,  podczas  wycieczek  szkolnych  opracowują  również  nauczyciele  i  po
zatwierdzeniu ich przez dyrektora szkoły, zapoznają z nimi uczniów.

6. Wychowawcy  mają  obowiązek  zapoznać  uczniów  z  zasadami  bezpiecznego
zachowania się uczniów w klasach, na korytarzach, w szatni, w drodze do szkoły i ze
szkoły, w czasie ferii, wycieczek.

7. Uczniowie oddziałów przedszkolnych, klas I oraz wychowankowie świetlicy szkolnej 
z kl. I są odbierani ze szkoły przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione
przez nich osoby (pełnoletnie). 
1) Rodzice  mogą  w  wyjątkowych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach

upoważnić na piśmie do odbioru dziecka osobę niepełnoletnią, która ukończyła co
najmniej 10 lat.

8. Uczeń  może  być  zwolniony  z  lekcji  przez  rodzica  osobiście  lub  pisemnie,  
a  w  wyjątkowych  sytuacjach  –  telefonicznie,  zwolnienie  jest  równoznaczne
z przejęciem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka.

9. Wejście obcych osób na teren szkoły jest zabronione.
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10. Stwierdzenie wejścia obcych osób powinno być bezzwłocznie zgłoszone dyrektorowi
szkoły przez woźnego oraz każdego innego pracownika.

11. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.
12. Jeżeli  pozwalają  na  to  warunki  atmosferyczne,  umożliwia  się  uczniom  w  czasie

przerw w zajęciach przebywanie na świeżym powietrzu. 
13. Nad  bezpieczeństwem  uczniów  przebywających  w  szatni  przed  lekcjami  czuwają

pracownicy obsługi szatni.

Rozdział  II b

ZASADY ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM PODCZAS 
WYCIECZEK SZKOLNYCH

 § 5d
1. Organizację  i  program  wycieczek  oraz  imprez  dostosowuje  się  do  wieku,

zainteresowań i  potrzeb  uczniów,  ich  stanu zdrowia,  sprawności  fizycznej,  stopnia
przygotowania  i umiejętności specjalistycznych.

2. Wycieczkę  lub  imprezę  przygotowuje  nauczyciel  -  kierownik  wycieczki  pod
względem  programowym  i  organizacyjnym,  a  następnie  informuje  uczestników  
o  podjętych  ustaleniach,  a  w  szczególności  o:  celu,  trasie,  harmonogramie  
i regulaminie.

3. Przy  organizowaniu  i  przeprowadzaniu  wycieczek  współdziałają  nauczyciele,
uczniowie i rodzice. 

4. Zapewnienie  przez  szkołę  opieki  i  bezpieczeństwa  uczniom  podczas  wycieczek
 i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach odpowiadających charakterowi
wycieczki, m. in. przepisy o:
1) warunkach bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk i pływalni;
2) zasadach  organizowania  wycieczek  oraz  zbiorowych  imprez  turystycznych  

i sportowych w górach;
3) warunkach  bezpieczeństwa  tras  i  urządzeń  służących  uprawianiu  w  okresie

zimowym sportów oraz rekreacji ruchowej w górach.
5. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek szkolnych i imprez zawiera

regulamin wycieczek i imprez.
6. Uczestnictwo ucznia w wycieczce przedmiotowej jest obowiązkowe, chyba że rodzic

(opiekun)  nie  wyraził  zgody na  udział  dziecka  w konkretnym wyjściu  poza  teren
szkoły.

7. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej odbywającej się w dniach
zajęć szkolnych, są zobowiązani do udziału w zajęciach szkolnych w klasie wskazanej
przez dyrektora szkoły.

  § 5e
1. Nauczyciele  i  wychowawcy,  pedagog  szkolny i  pielęgniarka  podejmują  działania  

w  celu  propagowania  zdrowego  i  bezpiecznego  stylu  życia  oraz  współdziałają  
w rozwiązywaniu wielu trudnych problemów (alkoholizm, narkotyki, przestępczość,
itp.).

2. Podejmowanie  szeroko  pojętej  edukacji  wśród  dzieci  zmniejszającej  ryzyko
uzależnień:
1) upowszechnianie zdrowego stylu życia bez nałogów i złych nawyków;
2) zwiększanie świadomości społecznej z zakresu ochrony środowiska;
3) kształtowanie właściwego systemu wartości;
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4) kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
5) wypracowywanie efektywnego sposobu radzenia sobie ze stresem;
6) wspomaganie uczniów w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji;
7) kształtowanie odpowiedzialności uczniów za własny rozwój.

3. Uczniowie objęci są świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej.
4. Szkoła  corocznie  ubezpiecza  uczniów  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków,

ubezpieczenie to jest finansowane indywidualnie przez rodziców i jest dobrowolne.
5. Organizację  oraz  formy profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad  uczniami  określają

przepisy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
6. W szkole opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka  2 razy w tygodniu. 
7. Formy pomocy przedmedycznej:

1) w  przypadku  nagłego  pogorszenia  się  stanu  zdrowia  ucznia,  wzywane  jest
pogotowie, równocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice;

2) każde  podanie  uczniowi  leków  w  szkole  (w  szczególnie  uzasadnionych
przypadkach) powinno się odbywać na pisemne życzenie jego rodziców; rodzice
powinni  przedstawić  zaświadczenie  lekarskie  określające:  nazwę  leku,  dawkę,
częstotliwość podawania i okres leczenia;

3) w szkole nie można poddawać uczniów żadnym zabiegom lekarskim (nie dotyczy
to udzielania pomocy w nagłych wypadkach);

4) W przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym
rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić mu opiekę
medyczną;

5) w nagłych przypadkach pomocy udziela pielęgniarka a w razie jej nieobecności
każda osoba, która znajduje się na miejscu zdarzenia;

6) w uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia ucznia) wzywana jest
karetka pogotowia i powiadamia się rodziców. Uczeń zostaje powierzony opiece
lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia). Do czasu pojawienia się rodziców
(prawnych opiekunów) towarzyszy mu  dyrektor szkoły lub nauczyciel. 

    § 5f-uchylony
Rozdział II c

POMOC UCZNIOM W ZAKRESIE ICH SPECJALNYCH POTRZEB

§ 6
1. Dyrektor w oparciu o arkusz organizacyjny, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną

oraz Radę Rodziców organizuje uczniom pomoc, która polega w szczególności na:
1) kierowaniu  uczniów  z  deficytami  rozwojowymi  oraz  wadami  ruchu,  wzroku

 i słuchu na badania do specjalistycznych poradni (na wniosek wychowawcy i za
zgodą rodziców);

2) organizowaniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów wszystkich klas,
mających trudności w nauce, zgodnie z ramowym planem nauczania;

3) prowadzeniu  gimnastyki  korekcyjno-kompensacyjnej  dla  uczniów  z  wadami
postawy stwierdzonymi przez lekarza;

4) organizowaniu – w oparciu o orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej –
indywidualnego nauczania dla uczniów;

5) umożliwianiu  uczniom  spotkań  ze  specjalistami  od  terapii  psychologicznej,
logopedycznej i pedagogicznej; 

6) zwolnieniu uczniów z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi  z drugiego obowiązkowego języka.
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2. Umożliwia  się  rozwijanie  zainteresowań  uczniów  poprzez  prowadzenie  kółek
zainteresowań, kółek przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych, sekcji sportowych, itp.,

3. Umożliwia się  uczniom szczególnie  uzdolnionym ukończenie szkoły w skróconym
czasie.

§ 6a
1. Formy opieki pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, w 
szczególności: Uczniom udzielana jest pomoc materialna o charakterze socjalnym, 
stała lub doraźna w miarę posiadania środków poprzez: 
1) wypożyczanie podręczników szkolnych;
2) finansowanie obiadów; 
3) finansowanie mleka;
4) stypendia socjalne;
5) podręczniki.

2. W ramach pomocy uczniom organizuje się różne akcje (m.in.. Zima w szkole, Lato 
w szkole),  w ramach których zapewniamy opiekę i  organizujemy zajęcia w czasie
wolnym dla potrzebujących i zainteresowanych uczniów.

§ 6b
1. Szkoła Podstawowa współpracuje z następującymi instytucjami:

1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
2) Policją;
3) Sądem Rodzinnym;
4) Opieką Społeczną;
5) Innymi instytucjami wspomagającymi rozwój ucznia.

2. Zakres współpracy:
1) organizowanie uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno- pedagogicznego;
2) wspieranie działalności wychowawczej szkoły;
3) pomoc w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych i wychowawczych;
4) zapobieganie patologii i przestępczości wśród nieletnich;
5) pomoc w trudnej sytuacji społeczno- ekonomicznej;
6) pomoc w organizowaniu różnych form terapii  zajęciowej  uczniom z objawami

niedostosowania społecznego.

§ 6c
1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagoga szkolnego. 
2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych  dotyczących  uczniów,  w  tym
diagnozowanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz
możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;
3) zapobieganie zaburzeniom zachowania;
4) inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
5) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

3. Obowiązki pedagoga jako nauczyciela:
1) niezwłoczne  informowanie  dyrektora  o  tym,  że  uczeń  wymaga  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej  ze  względu  na  swoje  potrzeby  rozwojowe  lub
edukacyjne;

10



2) występowanie  z  inicjatywą  w  zakresie  udzielenia  uczniowi  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;

3) realizowanie zadań wynikających z działalności Zespołu nauczycieli i specjalistów
pracujących z uczniem.

4. Zadania pedagogiczne pedagoga:
1) rozpoznanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz

możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych
oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia; w tym w klasach I – III obserwacje
i  pomiary  pedagogiczne  mające  na  celu  rozpoznanie  u  uczniów  ryzyka
wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych,
oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.

§ 6d
1. Nauczyciele  szkoły  wspomagają  rodziców  i  współpracują  z  nimi  w  zakresie

nauczania, wychowania i profilaktyki. 
2. Współdziałanie  odbywa  się  na  zasadzie  wzajemnego  szacunku,  partnerstwa  

i rozumienia racji obu stron.
3. Formy współdziałania szkoły z rodzicami:

1) spotkania klasowe rodziców;
2) spotkania Rady Klasowej z wychowawcą klasy;
3) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami;
4) konsultacje rodziców z pedagogiem szkolnym;
5) przyjmowanie rodziców przez dyrekcję szkoły;
6) kontakty telefoniczne;
7) zapraszanie  rodziców przez wychowawców, dyrekcję  w przypadkach pochwały

ucznia;
8) zapraszanie  rodziców  przez  wychowawców,  pedagoga  szkolnego,  dyrekcję  

w przypadkach drastycznego przekroczenia norm zachowania przez ich dzieci;
9) zapraszanie  rodziców  do  udziału  we  wspólnym  organizowaniu  imprez  

i uroczystości szkolnych.
4. Rodzice,  poprzez  swoje  organy  (Rady  Klasowe,  Radę  Rodziców),  przedstawiają

opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników szkoły 
w  celu  wyjaśnienia  lub  zmiany  sytuacji  budzącej  zastrzeżenia,  organowi
prowadzącemu  lub  sprawującemu  nadzór  pedagogiczny  w  sytuacji  niemożności
poprawy poprzez interwencję wewnątrz szkoły.

§ 6 e
Program  wychowawczy  szkoły  i  program  profilaktyki  uchwala  Rada  Rodziców  
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Rozdział III

ORGANA SZKOŁY
 

§ 7
Organami szkoły są:

1. Dyrektor szkoły.
2. Rada Pedagogiczna.
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3. Rada Rodziców. 
4. Samorząd Uczniowski. 

§ 8
1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły  i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) Sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej

niż  dwa razy w roku szkolnym,  ogólne  wnioski  wynikające  ze  sprawowanego
nadzoru pedagogicznego oraz  informacje o działalności szkoły;

3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
4) sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
5) realizuje  uchwały rady szkoły oraz  rady pedagogicznej,  podjęte  w ramach ich

kompetencji stanowiących;
6) dysponuje  środkami  określonymi  w planie  finansowym szkoły zaopiniowanym

przez  radę  szkoły  lub  placówki  i  ponosi  odpowiedzialność  za  ich  prawidłowe
wykorzystanie,  a  także  może  organizować  administracyjną,  finansową  
i gospodarczą obsługę szkoły; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) pełnieni  funkcję  przewodniczącego  zespołu  egzaminacyjnego  i odpowiada  za

właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w szkole;
10) stwarza  warunki  do działania  w szkole  :  wolontariuszy,  stowarzyszeń i  innych

organizacji,  w szczególności organizacji harcerskich,  których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;

12) kontroluje  spełnianie  obowiązku  szkolnego  i wydaje  decyzje  administracyjne
w zakresie  zezwolenia  na  realizację  obowiązku  szkolnego  poza  szkołą
i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego;

13) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę;

14) przedstawia rodzicom informacje o działalności szkoły;
15) zapewnia  uczniom  dostęp  do  bezpłatnych  podręczników  i  materiałów

edukacyjnych;
16) przeprowadza rekrutację zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  
i pracowników niebędących nauczycielami. 

3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły ;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom szkoły;
3) występowania z wnioskami,  po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej  i  Rady

Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły;

4) dopuszczenia zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku
szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
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5) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania
przedszkolnego poza szkołą.

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą
Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

§ 9
1. Rada  Pedagogiczna  jest  kolegialnym  organem  szkoły  w zakresie  realizacji  zadań

dotyczących  kształcenia,  wychowania  i opieki.  W  skład  Rady  wchodzą  wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać
udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego 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 i opiekuńczej szkoły.

2. Rada  Pedagogiczna  ustala  Regulamin  swojej  działalności,  a  jej  posiedzenia  są
protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej 1/2 członków rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego. 

3. Przewodniczącym  Rady  Pedagogicznej  jest  dyrektor  szkoły,  który  ma  prawo
zwoływania  zebrań  rady  pedagogicznej,  przygotowuje  i  prowadzi  zebrania  oraz
odpowiada  za  zawiadomienie  jej  członków o  terminie  i  porządku  obrad  zgodnie  
z regulaminem Rady.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w
każdym  okresie  w  związku  z  zatwierdzeniem  wyników  klasyfikowania  
i  promowania  uczniów,  po  zakończeniu  rocznych  zajęć  szkolnych  oraz  w  miarę
bieżących potrzeb.

5. Zebrania  Rady  Pedagogicznej  mogą  być  organizowane  na  wniosek  organu
nadzorującego  szkołę,  z  inicjatywy  przewodniczącego  Rady  Szkoły,  organu
prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) wyrażanie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego;
7) cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego;
8) ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym

sprawowanego  nad  szkołą  lub  placówką  przez  organ  sprawujący  nadzór
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

 i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły; 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom i wychowawcom odznaczeń, nagród

i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i  zajęć  w ramach  wynagrodzenia  zasadniczego oraz  dodatkowo płatnych  zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) przedstawione przez nauczycieli programy nauczania;
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6) przedstawione  przez  dyrektora  propozycje  realizacji  dwóch  godzin
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV- VI.

8. uchylony
9. Ponadto  występuje  z umotywowanym  wnioskiem  do  organu  prowadzącego

o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora.
10. Organ  uprawniony  do  odwołania  jest  zobowiązany   przeprowadzić  postępowanie

wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę w ciągu 14 dni od daty otrzymania
wniosku.

11. Nauczyciele  oraz  osoby  biorące  udział  w  zebraniach  R.  P.  są  zobowiązane  do
nieujawniania spraw poruszanych w trakcie prac Rady, które mogą naruszać dobro
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

12. Dyrektor  szkoły  lub  placówki  wstrzymuje  wykonanie  uchwał  niezgodnych  
z  przepisami  prawa.  O  wstrzymaniu  wykonania  uchwały  dyrektor  niezwłocznie
zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.  Organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny  uchyla  uchwałę  w  razie
stwierdzenia  jej  niezgodności  z  przepisami  prawa  po  zasięgnięciu  opinii  organu
prowadzącego  szkołę  lub  placówkę.  Rozstrzygnięcie  organu  sprawującego  nadzór
pedagogiczny jest ostateczne.

§ 10
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady  wybierania  i  działania  organów  Samorządu  określa  regulamin  uchwalany

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
5. Samorząd  może  przedstawiać  Radzie  Rodziców,  Radzie  Pedagogicznej  oraz

dyrektorowi  wnioski  i  opinie  we  wszystkich  sprawach  szkoły,  w  szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1) prawo  do  zapoznawania  się  z  programem  nauczania,  z  jego  treścią,  celem  

i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo  do  organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiające  zachowanie  właściwych

proporcji  między wysiłkiem szkolnym a możliwością  rozwijania  i  zaspokajania
własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 
w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Samorząd uczniowski może prowadzić sklepik szkolny.
7. Samorząd w szkole w porozumieniu z Radą Rodziców, w celu wspierania działalności

statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin.

 
§ 11

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.
2. W skład  Rady Rodziców wchodzą:  po  jednym przedstawicielu  rad  oddziałowych,

wybranym  wybranym  wybranych  w tajnych  wyborach  przez  zebranie  rodziców
uczniów danego oddziału.
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3. Szczegółowe zasady i  tryb  działania  Rady Rodziców określa  jej  Regulamin,  który
ustala między innymi:
1) kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców;
2) organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji;
3) tryb podejmowania uchwał;
4) zasady wydatkowania funduszy.

4. Rada Rodziców  występuje  do  Dyrektora  i  innych  organów  szkoły,  organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1) Uchwalanie  w porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  programu wychowawczego

szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;

2) Uchwalanie  w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  programu  profilaktyki
dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska
obejmującego  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze  profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

3) Opiniowanie  programu i  harmonogramu poprawy efektywności  kształcenia  lub
wychowania szkoły;

4) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
5) Opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV- VI.
6. W celu wspierania działalności statutowej  szkoły Rada Rodziców może gromadzić

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy określa regulamin Rady Rodziców.
Rada Rodziców:

1) współpracuje z organami szkoły;
2) na wniosek dyrektora wyraża opinię o pracy nauczyciela odbywającego staż 
na wyższy  stopień awansu zawodowego;
3) działa na rzecz stałej poprawy bazy;
4) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku;
5) deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

§ 12
1. Wszystkim organom szkoły zapewnia się:

1) możliwość  działania  i  podejmowania  decyzji  w  granicach  kompetencji
określonych ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły;

2) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;
3) bieżącą  wymianę  informacji  o  podejmowanych  i  planowanych  działaniach  lub

decyzjach.
2. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:

1) każdy organ szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów
szkoły,  proponując  opinię  lub  stanowisko  w  danej  sprawie,  nie  naruszając
kompetencji organu uprawnionego;

2) organy  szkoły  mogą  zapraszać  na  swoje  planowane  lub  doraźne  zebrania
przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów;

3) uchwały organów szkoły, prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji podaje
się do ogólnej wiadomości w szkole, w formie tekstów uchwał gromadzonych pod
nadzorem dyrektora szkoły.
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3. Dyrektor  współpracuje  z  Radą  Pedagogiczną,  Radą  Rodziców  i  Samorządem
Uczniowskim, w szczególności:
1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

ogólne  wnioski  wynikające  ze  sprawowanego  nadzoru  pedagogicznego  oraz
informacje o działalności szkoły;

2) składa  Radzie  Pedagogicznej  okresowe  sprawozdania  z  realizacji  planu  pracy
szkoły;

3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej
szkoły;

4) składa  organowi  prowadzącemu  okresowe  sprawozdania  z  nadzoru
pedagogicznego.

4. Wprowadzanie lub znoszenie obowiązku noszenia jednolitych strojów uczniowskich
na terenie szkoły mają tylko organy szkoły.

§ 13
1. Spory  wynikłe  pomiędzy  Radą  Pedagogiczną,  Radą  Rodziców  oraz  Samorządem

Uczniowskim  rozstrzyga  dyrektor  szkoły,  na  wniosek  jednego  z  organów  
w postępowaniu pojednawczym. 

2. Spory między dyrektorem szkoły a  pozostałymi  organami  szkoły rozstrzyga organ
prowadzący szkołę. 

3. Sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami rozwiązywane są w drodze
dyskusji i negocjacji.

4. W  wypadku  nieuzyskania  porozumienia  wewnątrzszkolnego,  Dyrektor  Szkoły
zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji organ prowadzący oraz organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rozdział IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 13a
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym

określa  arkusz  organizacji  szkoły  opracowany  przez  dyrektora  szkoły,  
z  uwzględnieniem  szkolnego  planu  nauczania,  o  którym  mowa  w  przepisach  
w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ
prowadzący szkołę.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników
szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć
edukacyjnych  finansowanych  ze  środków przydzielonych  przez  organ  prowadzący
szkołę. 

3. Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  szkoły  dyrektor  szkoły,  
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład
zajęć określający organizację.

 
§ 14

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  
w  jednorocznym  kursie  nauki  danego  roku  szkolnego  uczą  się  wszystkich
przedmiotów  obowiązkowych,  określonych  programem  wybranym  z  zestawu
programów  dla  danej  klasy,  dopuszczonych  do  użytku  szkolnego,  zgodnych  
z podstawą programową. 
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2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach
liczących nie więcej niż 25 uczniów. 
1) W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć

dydaktycznych  do  oddziału  klasy  I,  II  lub  III  szkoły  podstawowej,  ucznia
zamieszkałego  w  obwodzie  szkoły,  dyrektor  szkoły po  poinformowaniu  rady
oddziałowej,  dzieli  dany oddział,  jeżeli  liczba  uczniów jest  zwiększona  ponad
liczbę określoną w ust. 1;

2) Dyrektor  szkoły może  odstąpić  od  podziału,  o  którym  mowa  w  pkt.  1),
zwiększając liczbę  uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w punkcie 2  na
wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego;

3) Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona    
nie więcej niż o 2 uczniów;

4) Jeżeli  liczba  uczniów w  oddziale  klas  I-III  szkoły  podstawowej  zostanie
zwiększona  w  szkole zatrudnia  się  asystenta  nauczyciela,  który  wspiera
nauczyciela prowadzącego  zajęcia  dydaktyczne,  wychowawcze  i  opiekuńcze  
w tym oddziale;

5) Oddział, w którym liczbę  uczniów zwiększono zgodnie z punktami 2 i 3, może
funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. W klasach IV – VI jest obowiązkowy podział na grupy : 
1) na  obowiązkowych  zajęciach  edukacyjnych:  komputerowych  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  edukacyjnych  z  języka  obcego  w  oddziałach
liczących  więcej  niż  24  uczniów;  zajęcia  mogą  być  prowadzone  w  grupie
oddziałowej,  międzyoddziałowej  lub   liczącej  nie  więcej  niż  24 uczniów;  przy
podziale  na  grupy  należy  uwzględnia  się   stopień  zaawansowania  znajomości
języka obcego.

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż
26 uczniów podział na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 3, można dokonać
za zgodą organu prowadzącego szkołę.

5. Zajęcia  z  wychowania  fizycznego  w  klasach  IV-  VI  prowadzone  są  w  grupach
liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 15
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  

w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której

ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej 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 ustala nauczyciel
prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Przerwy  międzylekcyjne  nie  mogą  być  krótsze  w  zasadzie  niż  10  minut,  zaś  co
najmniej dwie z nich nie mogą być krótsze niż 15 minut.

5. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00.
6. Uczniów obowiązuje pięciodniowy tydzień nauki.
7. Nauczyciele,  wypełniając  zalecenia  podstawy  programowej   kształcenia  ogólnego

organizują wyjścia z uczniami poza teren szkoły  do wybranych miejsc.
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1) Organizacja takich wyjść jest wliczana do wymiaru godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych  przewidzianych  w  szkolnym  planie  nauczania  na  poszczególne
zajęcia i  przedmioty.

8. Organizowane  mogą  być  zajęcia  nadobowiązkowe  w  formie  wycieczek,  obozów  
i wyjazdów.

9. W szkole  mogą  być  tworzone  zgodnie  z  potrzebami  oddziały  sportowe   zgodnie  
z zapisami ustawy o systemie oświaty.

10. W  szkole  mogą  być  tworzone  zgodnie  z  potrzebami  oddziały  międzynarodowe
zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.

§ 16
1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku 5-6 lat oraz za zgodą

organu prowadzącego –dzieci młodsze.
2. W przypadku  dzieci  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego

wychowaniem przedszkolnym może  być  objęte  dziecko  powyżej  6  lat,  nie  dłużej
jednak niż  do końca roku kalendarzowego w tym roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 8 lat. 

3. Przyjęcie  do przedszkola dziecka 6-  letniego i  starszego odbywa się na podstawie
decyzji  o  odroczeniu  obowiązku  szkolnego  wydanej  przez  dyrektora  szkoły
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.”

4. W  oddziale  przedszkolnym  realizuje  się  podstawę  programową  wychowania
przedszkolnego w godzinach od 8.00 do 13.00.

5. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.”

§ 17
1. Dla uczniów oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego, które muszą dłużej przebywać

w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację
dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki  
w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia  w grupach wychowawczych.  Liczba  uczniów  
w grupie nie powinna przekraczać 25.

3. Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w   świetlicy szkolnej jest
wniosek rodziców lub opiekunów prawnych wypełniony według ustalonego wzoru.

4. Świetlica jest czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów.
5. Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej sprawują wychowawcy świetlicy. Świetlica

szkolna realizuje zadania wychowawczo- opiekuńcze poprzez:
1) pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej oraz

manualnej uczniów;
2) zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym w niej dzieciom;
3) kształtowanie  postaw  moralno-społecznych  oraz  przestrzeganie  zasad  kultury

życia codziennego;
4) wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego;
5) pobudzanie  aktywności  społecznej  uczniów  m.  in.  poprzez  udział  w  akcjach

charytatywnych;
6) kształtowanie  umiejętności  współżycia  w  grupie  i  podejmowania  działań

zespołowych;
7) stymulowanie postawy twórczej;
8) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów;
9) wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia;
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10) współpracę   ze  środowiskiem  rodzinnym,  dyrekcją  szkoły,  wychowawcami,
nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz higienistką.

6. W ramach pracy świetlicy mogą być prowadzone zajęcia terapeutyczne dla dzieci,
które  będą  wymagały  takiej  formy  pomocy,  po  zapewnieniu  odpowiedniej  kadry
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1) Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz

rozwojowe  dzieci  i  młodzieży,  a  także  ich  możliwości  psychofizyczne,  
w  szczególności  zajęcia  rozwijające  zainteresowania  uczniów,  zajęcia
zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

7. Szczegółowe  zasady  organizacji  pracy  świetlicy  określone  są  w  Regulaminie
Świetlicy Szkolnej,  opracowanym przez  wychowawców świetlicy i  zatwierdzonym
przez Radę Pedagogiczną.

8. Odpłatność za pobyt dzieci z Oddziału Przedszkolnego w świetlicy szkolnej dokonuje
się w kasie do 10 następnego miesiąca, a w grudniu do 27 grudnia bieżącego roku.

9. Odpłatność za pobyt dzieci z Oddziału Przedszkolnego w świetlicy szkolnej dokonuje
się w kasie do 10 następnego miesiąca, a w grudniu do 27 grudnia bieżącego roku.

§ 18
1. Biblioteka  szkolna  jest  pracownią  szkolną,  służącą  do  realizacji  potrzeb

i zainteresowań  uczniów,  zadań  dydaktycznych  i wychowawczych  szkoły,
doskonaleniu  warsztatu  pracy nauczyciela,  popularyzowaniu  wiedzy pedagogicznej
wśród rodziców.

2. Biblioteka  zajmuje  jedno  pomieszczenie,  które  przeznaczone  jest  na  gromadzenie
i przechowywanie  księgozbioru  i  umożliwia  uczniom  i nauczycielom  korzystanie
z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych 
i po ich zakończeniu.

§ 19
Organizacja biblioteki szkolnej:

1. Biblioteka  prowadzona  jest  w  oparciu  o  inwentarz  oraz  katalogi:  alfabetyczny  
i rzeczowy.

2. Biblioteka  posiada  internetowe  centrum  informacji  multimedialnej-  stanowiska
komputerowe.

3. Księgozbiór przeznaczony dla uczniów posiada następujące grupy książek:
1) lektury podstawowe; 
2) lektury uzupełniające inne wydawnictwa dla uczniów.

4. Poza lekturą podstawową i uzupełniającą biblioteka winna posiadać pozycje:
1) literatura piękna;
2) podstawowe wydawnictwa ogólno-informacyjne;
3) literatura popularno- naukowa.

5. Dla  nauczycieli  biblioteka  szkolna  gromadzi  te  książki,  które  są  im potrzebne  do
wypełniania codziennych obowiązków zawodowych:
1) podstawowe książki i czasopisma z zakresu psychologii,  pedagogiki i metodyki

nauczania poszczególnych przedmiotów;
2) podręczne wydawnictwa ogólno-informacyjne;
3) podręczna  literatura  pomocnicza  z  materiałami  rzeczowymi  dotyczącymi

przedmiotów nauczania;
4) inne  książki  pomocne  w  realizacji  pracy  wychowawczej,  opiekuńczej

i dydaktycznej.
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6. W bibliotece szkolnej  są gromadzone podręczniki,  materiały edukacyjne,  materiały
ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne zapewnione przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania lub zakupione z dotacji celowej.

7.  Czynności  związane  z  zakupem do  biblioteki  szkolnej  podręczników,  materiałów
edukacyjnych,  materiałów ćwiczeniowych i  innych materiałów bibliotecznych oraz
czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje
dyrektor szkoły.

8. Szkoła nieodpłatnie: 
1) wypożycza  uczniom  podręczniki  lub  materiały  edukacyjne,  mające  postać

papierową;
2) zapewnia  uczniom  dostęp  do  podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych,

mających postać elektroniczną lub
3) przekazuje  uczniom  materiały  ćwiczeniowe  bez  obowiązku  zwrotu  lub  je

udostępnia.
9. Szczegółowe  warunki  korzystania  przez  uczniów  z  podręczników  lub  materiałów

edukacyjnych  określa  dyrektor  szkoły,  uwzględniając  konieczność  zapewnienia  co
najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. 

10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału
edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu: 
1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub
2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,

przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej;
3) kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa. 

11. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły
w trakcie roku szkolnego: 
1) podręczniki  zapewnione  przez  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty  

i wychowania lub zakupione z dotacji celowej lub
2) materiały  edukacyjne  zakupione  z  dotacji  celowej  -  dostosowane  do  potrzeb

edukacyjnych  i  możliwości  psychofizycznych  tego  ucznia,  z  których  uczeń
korzysta,  stają  się  własnością  organu  prowadzącego  szkołę,  do  której  uczeń
przechodzi.

12. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi: 
1) podręcznikami  zapewnionymi  przez  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty  

i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej lub
2) materiałami  edukacyjnymi  zakupionymi  z  dotacji  celowej  -  dostosowanymi  do

potrzeb  edukacyjnych  i  możliwości  psychofizycznych  uczniów
niepełnosprawnych,  dyrektor  szkoły  przekazuje  te  podręczniki  lub  materiały
edukacyjne  dyrektorowi  szkoły,  która  wystąpi  z  wnioskiem o  ich  przekazanie.
Podręczniki lub materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego
szkołę, której zostały przekazane.

§ 20
Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1. udostępniania książek i innych źródeł informacji;
2. tworzenia warunków do poszukiwania , porządkowania i wykorzystania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3. rozbudzanie  i  rozwijanie  indywidualnych  zainteresowań  uczniów  oraz  wyrabianie

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; organizowanie różnorodnych
działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
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4. przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych
klas;

5. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego;
6. praca z czytelnikiem na terenie szkoły, w szczególności:

1) poznanie czytelnika, rozwijanie jego kultury i umiejętności czytania, kształtowanie
jego osobowości, rozszerzanie jego zainteresowań.

7. zakup i oprawa książek.

§21
1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów uczniowie mogą korzystać:

1) wypożyczając je do domu;
2) czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma);
3) przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni

– słowniki, encyklopedie, zbiory zadań itp.);
4) korzystając ze zbiorów informacji multimedialnych w Internecie.

2. Nauczyciele współpracują:
1) przy realizacji czytelniczej międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej;
2) w bibliotece szkolnej  mogą odbywać się zajęcia  prowadzone przez nauczycieli

innych przedmiotów, z wykorzystaniem zgromadzonego księgozbioru;
3) poprzez  udostępnianie  im  książek  i  materiałów  potrzebnych  do  wypełniania

codziennych obowiązków zawodowych.
3. Wśród  rodziców  popularyzuje  się  wiedzę  pedagogiczną  udostępniając  materiały  

i książki pomocne w wychowaniu.
4. Zasady współpracy z innymi bibliotekami:

1) korzystanie z doświadczeń;
2) przekazywanie książek;
3) uczestnictwo w szkoleniach i spotkaniach bibliotekarzy;
4) uczestnictwo z uczniami w lekcjach bibliotecznych innych bibliotek.

§ 22
1. W celu  realizacji  zadań  opiekuńczych  i  wspomagania  właściwego  rozwoju  ucznia

szkoła organizuje stołówkę, w ramach której są wydawane obiady. 
2. Z obiadów mogą korzystać uczniowie, pracownicy i ich rodziny. 
3. Wpłaty za obiady uiszczane są w kasie szkoły w określonych terminach.

§ 23
Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:

1. sale dydaktyczne.
2. sale dla oddziałów zerowych.
3. salę gimnastyczną z zapleczem.
4. boiska sportowe.
5. pomieszczenia biblioteczne.
6. świetlicę.
7. zaplecze kuchenne, kuchnię i jadalnię.
8. archiwum.
9. sekretariat.
10. pokój nauczycielski.
11. gabinet pedagoga.
12. gabinety dla dyrektora, wicedyrektora i księgowości.
13. gabinety specjalistyczne.
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Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 24
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym

określa  arkusz  organizacji  szkoły  opracowany  przez  dyrektora  szkoły,  
z  uwzględnieniem  szkolnego  planu  nauczania,  o  którym  mowa  w  przepisach  
w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ
prowadzący szkołę.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników
szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć
edukacyjnych  finansowanych  ze  środków przydzielonych  przez  organ  prowadzący
szkołę. 

3. Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  szkoły  dyrektor  szkoły,  
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład
zajęć określający organizację.

§ 25
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły określają odrębne

przepisy.
3. W  szkole  podstawowej  może  być  zatrudniony  asystent  nauczyciela  lub  asystent

wychowawcy  świetlicy.  Do  zadań  asystenta  należy  wspieranie  nauczyciela  lub
wspieranie  wychowawcy  świetlicy.  Asystent  wykonuje  zadania  wyłącznie  pod
kierunkiem nauczyciela  lub wychowawcy świetlicy. 
1) Asystent  posiada  wykształcenie  co  najmniej  na  poziomie  wymaganym  do

zajmowania stanowiska nauczyciela  w szkole podstawowej oraz przygotowanie
pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy,
z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela
dyplomowanego;

2) Asystentowi nie  powierza  się  zadań określonych dla  nauczycieli  posiadających
kwalifikacje  z  zakresu  pedagogiki  specjalnej  zatrudnianych  dodatkowo w celu
współorganizowania  kształcenia  integracyjnego  oraz  współorganizowania
kształcenia  uczniów  niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  oraz
zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

4. W  celu  realizacji  zajęć  w  ramach  programów  finansowanych  ze  środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z  uczniami
albo na ich rzecz, w szkole może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej
szkole tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,
wychowawczych  i  opiekuńczych,  posiadający  wymagane  przepisami  prawa
kwalifikacje. Przed podjęciem zajęć jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły
informację z Krajowego Rejestru Karnego.

§ 25a
1. Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie  realizować  zadania  związane  z  powierzonym  mu  stanowiskiem  oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

2) rzetelnie realizować zadania związane z bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
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3) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
4) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 
5) kształcić  i  wychowywać  młodzież  w  umiłowaniu  Ojczyzny,  w  poszanowaniu

Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  atmosferze  wolności  sumienia  
i szacunku dla każdego człowieka; 

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji,  pokoju  i  przyjaźni  między  ludźmi  różnych  narodów,  ras  
i światopoglądów;

7) kierować  się  dobrem  uczniów,  troską  o  ich  zdrowie,  postawę  moralną  
i obywatelską z poszanowaniem godności ucznia;

8) uczestniczyć  w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki  w szkole
podstawowej.

9) dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz
możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel powinien:
1) rzetelnie,  planowo  i  systematycznie  realizować  wybrany  program  nauczania

w ramach  jednostek  lekcyjnych,  kontrolować  miejsca  prowadzenia  zajęć  pod
względem bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez pracodawcę;
3) przestrzegać zapisów statutu;
4) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
5) usuwać drobne usterki, względnie zgłaszać  je dyrektorowi;
6) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzegania

regulaminów;
7) w  salach  gimnastycznych  i na  boiskach  sportowych  używać  tylko  sprawnego

sprzętu i zgodnie z przeznaczeniem;
8) na każdej lekcji kontrolować obecności uczniów;
9) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem;
10) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
11) dbać o poprawność językową uczniów;
12) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;
13) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne;
14) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
15) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt;
16) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych;
17) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania;
18) wspomagać  rozwój  psychofizyczny  ucznia  poprzez  prowadzenie  różnorodnych

form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych; 
19) systematycznie, zgodnie z przepisami prowadzić dokumentację;
20) realizować  zajęcia  opiekuńcze  i  wychowawcze  uwzględniające  potrzeby  

i zainteresowania uczniów;
21) przeprowadzać  diagnozę  przedszkolną  w roku  poprzedzającym naukę  w klasie

pierwszej szkoły podstawowej.

§ 26
1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Dyrektor  powierza  stanowisko  wicedyrektora  i odwołuje  z niego  po  zasięgnięciu

opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
3. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:  

1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności; 
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2) przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych szkoły;
3) jest  bezpośrednim  przełożonym  służbowym  z  upoważnienia  dyrektora  szkoły

nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego i bibliotekarza; 
4) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia

swego bieżącego nadzoru nad szkołą; 
5) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole; 
6) ma  prawo  formułowania  projektu  oceny  pracy  podległych  mu  bezpośrednio

nauczycieli,  a  także  w  sprawach  oceny  pracy  opiekuńczo  –  wychowawczej
wszystkich nauczycieli; 

7) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar
dla nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym; 

8) ma  prawo  używania  pieczątki  osobistej  z  tytułem „wicedyrektor  szkoły”  oraz
podpisywania dokumentów szkolnych. 

§ 27
1. W szkole  funkcjonują  zespoły  nauczycielskie:  zespoły  oddziałów,  zespoły  wycho-

wawcze, zespoły przedmiotowe oraz zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje lider powołany przez dyrektora szkoły na wniosek członków ze-

społu.  W przypadku ,  gdy rola  lidera wymaga określonej  wiedzy lub umiejętności
może go powołać dyrektor .

3. Zebrania zespołu są protokołowane, ale w sytuacji poruszania wrażliwych tematów
można odstąpić od szczegółowych zapisów w protokole.

4. Zespoły pracują według planu sporządzanego na dany rok szkolny lub okres, na który
zostały powołane.

5. Praca zespołów jest dokumentowana w sposób przyjęty przez zespół, w uzgodnieniu 
z dyrektorem.

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w każdym oddziale tworzą zespół oddziału.  Prace
każdego zespołu nadzoruje wychowawca danej klasy. Zespoły danego etapu edukacyj-
nego wybierają lidera, który nadzoruje prace wszystkich zespołów, zbiera potrzebne
dane i sporządza protokoły z prac zespołów.

7. Do zadań zespołu w szczególności należy:
1) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do

użytku w szkole;
2) ustalenie i modyfikowanie zestawu programów nauczania danego oddziału;
3) ustalenie zestawu programów nauczania na poziomie danego etapu edukacyjnego;
4) stosowanie korelacji pomiędzy nauczanymi przedmiotami;
5) stymulowanie rozwoju uczniów;
6) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania;

8. Nauczyciele przedmiotu nauczania tworzą zespół przedmiotowy. Członkowie danego
zespołu wybierają lidera, który nadzoruje prace zespołu oraz zbiera potrzebne dane
i sporządza protokoły z prac zespołu.

9. Zadaniem każdego zespołu jest w szczególności:
1) wybór podręczników i programów nauczania;
2) opracowanie  przedmiotowych  kryteriów  wymagań  edukacyjnych,  dokonywanie

ich ewaluacji;
3) dokonywanie  przynajmniej  raz  w  roku  szkolnym  analizy  wyników  nauczania

oraz sporządzanie programów naprawczych w obrębie danej grupy przedmiotów
nauczania;

4) opracowanie,  przeprowadzenie,  oraz  dokonanie  pełnej  analizy  uzyskanych
wyników próbnego sprawdzianu w klasach VI szkoły podstawowej; 
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5) opracowanie,  przeprowadzenie,  oraz  dokonanie  pełnej  analizy  uzyskanych
wyników wewnętrznego badania wyników nauczania  w klasach IV i  V szkoły
podstawowej  oraz w  klasach  III  ,  dokonywanie  analizy  wyników  kształcenia  
i sporządzanie programów naprawczych;

6) współdziałanie  w  organizowaniu  pracowni  przedmiotowych  oraz  dbanie
o ich wyposażenie.

10. Nauczyciele-wychowawcy  klas  danej  szkoły  tworzą  zespoły  wychowawcze.
Członkowie  danego  zespołu  wybierają  lidera,  który  nadzoruje  prace  zespołu  oraz
zbiera potrzebne dane i sporządza protokoły z prac zespołu.

11. Głównymi zadaniami zespołów wychowawczych są w szczególności:
1) opracowanie oraz współdziałanie w realizacji Planu Pracy Szkoły;
2) współdziałanie  w  opracowywaniu  i  realizacji  Programu  Wychowawczego

i Programu Profilaktyki szkoły oraz w ich ewaluacji;
3) podejmowanie  wspólnych  działań  mających  na  celu  rozwiązanie  problemów

wychowawczych;
4) współdziałanie  z  wychowawcami  danego  poziomu  edukacyjnego,  pedagogiem

szkolnym, dyrektorem i rodzicami uczniów.
12. Do  zadań  zespołów  problemowo-zadaniowych  należy  rozwiązywanie  bieżących

problemów związanych z funkcjonowaniem szkoły, a w szczególności:
1) opracowywanie propozycji zmian w Statucie Szkoły;
2) opracowywanie  propozycji  zmian  w  Wewnątrzszkolnym  Systemu  Oceniania

uczniów;
3) udział  w  realizacji  zadań  dydaktycznych,  wychowawczych,  opiekuńczych

i profilaktycznych szkoły, 
4) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego.

13. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący wyłoniony spośród członków zespołu.

§ 28
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by

wychowawca  opiekował  się  tymi  samymi  uczniami  przez  cały  okres  nauczania
w szkole.

3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor. Wychowawca pełni swoją
funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/ oddziału do chwili ukończenia przez  
uczniów tej klasy szkoły, chyba, że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do  
dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę 
o zmianę.

§ 29
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły,

a w szczególności:
1)   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
3) rozwijanie  umiejętności  rozwiązywania  życiowych  problemów  przez

wychowanka.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 winien:

1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;
2) opracować  wspólnie  z rodzicami  i uczniami  program  wychowawczy

uwzględniający wychowanie prorodzinne;
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3) utrzymywać  systematyczny  i częsty  kontakt  z innymi  nauczycielami  w celu
koordynacji oddziaływań wychowawczych;

4) współpracować  z rodzicami,  włączając  ich  do  rozwiązywania  problemów
wychowawczych;

5) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Zakopanem;

6) kontrolować postępy w nauce swoich wychowanków;
7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu

itd.;
9)  kształtować  właściwe  stosunki  pomiędzy  uczniami,  opierając  je  na  tolerancji

i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;
10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce

i zachowaniu się ucznia;
11) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia rocznym stopniu niedostatecznym na

miesiąc przed zakończeniem okresu;
12) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić pisemnie rodzica  

i ucznia o przewidywanych dla niego stopniach rocznych. 
13) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.

3. Wychowawca  prowadzi  określoną  przepisami  dokumentację  pracy  dydaktyczno-
wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

4. Wychowawca  ma  prawo  korzystać  w swej  pracy  z pomocy  merytorycznej
i metodycznej  ze strony:  Poradni  Psychologiczno-  Pedagogicznej  w Zakopanem
i pedagoga szkolnego.

§ 29a
1.  Prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen.

1) Dziennik lekcyjny:
a) wpisy wychowawcy do dziennika;
b) stała kontrola wpisów dokonywanych przez innych nauczycieli (tematy lekcji,

oceny cząstkowe, końcowa kontrola frekwencji);
c) okresowe i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne.

2) Arkusze ocen:
a) terminowe wpisywanie ocen;
b) wpisywanie ocen z egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
c) inne  wpisy  do  arkuszy  ocen  (notatki  o  egzaminach,  ukończeniu  szkoły,

szczególne osiągnięcia).
2. Wypisywanie świadectw szkolnych i dyplomów.

1) Wypisywanie świadectw na koniec roku szkolnego;
2) Przygotowywanie dokumentacji uczniów kończących naukę.

3. Sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy:
1) Sporządzanie list i rejestrów;
2) Sprawozdawczość (średnia ocen frekwencji);
3) Wypisywanie opinii o uczniach dla innych szkół, poradni, instytucji, policji;
4) Różne pisma urzędowe w sprawie klasy i poszczególnych uczniów;
5) Informacje dla władz szkoły o klasie i uczniach;
6) Teczka wychowawcy klasowego lub inne formy gromadzenia danych o klasie  

i uczniach.
4. Wykonywanie  innych  czynności  administracyjnych  dotyczących  klasy,  zgodnie  

z zarządzeniem dyrektora szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej:
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1) Korespondencja z rodzicami:
a) korespondencja stała (zawiadamianie, informowanie),
b) korespondencja związana z doraźnymi potrzebami.

2) Sprawy finansowe:
a) bieżąca kontrola wpłat na ubezpieczenia,
b) rozliczenia  finansowe  z  uczniami  i  rodzicami  (  np.  po  wycieczkach,

imprezach),
c) przedstawienie rozliczeń imprez dyrektorowi szkoły.

5. Planowanie, kontrola i ocena wyników swojej pracy wychowawczej.
6. Organizacja prac społeczno-użytecznych.
7. Pośredniczenie między klasą a dyr. szkoły, nauczycielami przedmiotów, rodzicami.
8. Organizacja klasowej Rady Rodziców i Samorządu Klasowego.
9. Współpraca z rodzicami, pedagogami i innymi instytucjami.

§ 30
1. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi:

1) główny księgowy;
2) sekretarz szkoły;
3) samodzielny referent;
4) sprzątaczka;
5) woźny;
6) robotnik do prac lekkich;
7) pracownik administracji;
8) referent ds kuchni;
9) kasjer;
10) przeprowadzacz.

2. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć inne niż w pkt 1 stanowiska
administracji i obsługi.

 § 31
1. Zadania administracji i obsługi: Sumienne i starannie wykonywać pracę.
2. Stosować się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, pod warunkiem, że nie są

one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
3. Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy.
4. Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.
5. Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów

przeciwpożarowych.
6. Dbać  o  dobro  zakładu  pracy,  chronić  jego  mienie  oraz  zachować  w  tajemnicy

informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
7. Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.
8. Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Rozdział VI

 UCZNIOWIE SZKOŁY
 

§ 32
1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) aktywną działalność na rzecz szkoły i środowiska;
2) wzorową postawę;
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3) wybitne osiągnięcia;
4) dzielność i odwagę.

2. Nagrody  przyznaje  dyrektor  na  wniosek  wychowawcy  klasy,  Samorządu
Uczniowskiego, Rady Rodziców; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas szkoły:
1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy;
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
3) list gratulacyjny dyrektora szkoły do rodziców/prawnych opiekunów”;
4) uchylono;
5) uchylono;
6) wpis do „Złotej Księgi”.

4. Począwszy od  klasy  IV szkoły  podstawowej,  uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej  4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
1) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do

średniej  ocen,  o  której  mowa  w  ust.  1,  wlicza  się  także  roczne  oceny
klasyfikacyjne z tych zajęć.

2) W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej
ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych
ocen  klasyfikacyjnych  uzyskanych  z  tych  zajęć.  Jeżeli  ustalona  w  ten  sposób
ocena nie  jest  liczbą  całkowitą,  ocenę  należy zaokrąglić  do liczby całkowitej  
w górę.

3) Uczeń,  spełniający  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki  poza  szkołą,  który  
w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
ocen  co  najmniej   4,75,   otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej  
z wyróżnieniem.

5. Uczeń  kończy  szkołę  podstawową,  z  wyróżnieniem  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji
końcowej uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen
klasyfikacyjnych  co   najmniej   4,75  oraz  co  najmniej  bardzo dobrą  roczną  ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
1) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do

średniej  ocen,  o  której  mowa  w  ust.  1,  wlicza  się  także  końcowe  oceny
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

2) W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej
ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych
ocen  klasyfikacyjnych  uzyskanych  z  tych  zajęć.  Jeżeli  ustalona  w  ten  sposób
ocena nie  jest  liczbą  całkowitą,  ocenę  należy zaokrąglić  do liczby całkowitej  
w górę.

3) Uczeń,  spełniający  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki  poza  szkołą,  kończy
szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych  ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75.  

6. Na świadectwach, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć uczniów odnotowuje
się miejsca od I do VI indywidualnie lub drużynowo w konkursach, turniejach wiedzy
organizowanych  przez  kuratoria  oświaty  co  najmniej  na  szczeblu  wojewódzkim,
nagrody za osiągnięcia artystyczne co najmniej na szczeblu gminnym i wojewódzkim,
a  wyróżnienia  co  najmniej  na  szczeblu  ogólnopolskim,  miejsca  od  I  do  VI  za
osiągnięcia sportowe co najmniej na szczeblu gminnym, osiągnięcia w aktywności na
rzecz innych ludzi lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu.
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§ 33

1. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie  Szkoły uczeń może otrzymać
karę:
1) upomnienie  wychowawcy  klasy;
2) nagana  wychowawcy  z  podaniem do  wiadomości  klasy  informacji  o  ukaraniu

ucznia;
3) nagana dyrektora z podaniem do wiadomości społeczności szkolnej informacji  

o ukaraniu ucznia oraz pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu
ucznia;

4) upomnienie lub nagana dyrektora w obecności rodziców  ucznia i nauczycieli;
5) zakaz udziału ucznia w imprezach i wycieczkach szkolnych;
6) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły.

2. Powyższe kary nie muszą być stosowane w wyżej wymienionej kolejności.
3. Zabronione  jest  stosowanie  kar  naruszających  nietykalność  i  godność  osobistą

dziecka. 
4. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu

Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch
dni.

5. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny (nie dłużej niż pół roku), jeżeli
uczeń  uzyskał  poręczenie  Samorządu  Klasowego  lub  Szkolnego,  Rady Rodziców,
wychowawcy.   

§ 33a

Po wykonaniu wcześniejszych rodzajów kar oraz na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej
dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do
innej szkoły, gdy ten:

1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;
2. dopuszcza się kradzieży;
3. wchodzi w kolizję z prawem;
4. demoralizuje innych uczniów;
5. permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły.

§ 34

1. Wszyscy pracownicy, zarówno pedagogiczni, jak i pracownicy administracji i obsługi
zobowiązani są do zwracania uwagi na zachowanie się uczniów oraz reagowanie na
zaistniałe zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

2. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, 
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

3. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do
tego osoby.

4. Udział  uczniów  w  pracach  na  rzecz  szkoły  i  środowiska  może  mieć  miejsce  po
zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki
ochrony  indywidualnej  oraz  po  zapewnieniu  właściwego  nadzoru  i  bezpiecznych
warunków pracy.
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§ 35
1. uchylono
2. Dyrektor  szkoły  przyjmuje  do  oddziałów  przedszkolnych  wszystkie  dzieci

zamieszkujące ustalony dla szkoły obwód. 
3. Dyrektor  szkoły  przyjmuje  na  wniosek  rodziców  (prawnych  opiekunów)  -  dzieci

zamieszkałe  poza  obwodem  danej  szkoły  podstawowej,  jeżeli  szkoła  dysponuje
wolnymi miejscami. 

4. uchylono
5. Na  wniosek  rodziców  (prawnych  opiekunów)  dyrektor  szkoły  może  zezwolić  na

spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego, poza oddziałem przedszkolnym oraz
określić warunki jego spełniania, uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko
przed rozpoczęciem spełniania  obowiązku szkolnego opinii lub orzeczenia publicznej
poradni psychologiczno- pedagogicznej.

6. Termin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego ustalony przez dyrektora szkoły
w  porozumieniu z organem prowadzącym trwa od 1 marca do 15 kwietnia każdego
roku i jest podany do publicznej wiadomości. 

7. uchylono
8. Przyjmowane  są  dzieci  zgodnie  z  zasadami  rekrutacji  określonymi  w  zarządzeniu

dyrektora.
9. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego obowiązani są

złożyć u dyrektora, w oznaczonym terminie, prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia
dziecka  i inne niezbędne dokumenty określone przez dyrektora szkoły.

§ 35a

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci od sześciu lat.
2. Szkoła  przeprowadza  zapisy  uczniów  do  klas  pierwszych  w  oparciu  o  zasadę

powszechnej dostępności.
3. Do szkoły podstawowej przyjmuje się:

1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły; 
2) na wniosek rodziców i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego -  dzieci

zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3) W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w pkt. 3, brane są pod uwagę

kryteria  określone  w  ustawie  o  systemie  oświaty  w  porozumieniu  z  organem
prowadzącym.

4) W  terminie  7  dni  od  podania  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów
przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może
wystąpić  do  komisji  rekrutacyjnej  z  wnioskiem  o  sporządzenie  uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

5) Komisja  rekrutacyjna  sporządza  uzasadnienie  w  terminie  5  dni  od  dnia
wystąpienia  przez rodzica/opiekuna prawnego z wnioskiem.

6) Rodzic/opiekun  prawny  kandydata  może  wnieść  do  dyrektora  odwołanie  od  
rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania

uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Na rozstrzygnięcie
dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

7) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

8) Postępowanie  uzupełniające  powinno  zakończyć  się  do  końca  sierpnia  roku
szkolnego  poprzedzającego  rok  szkolny,  na  który  jest  przeprowadzane
postępowanie rekrutacyjne. 
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9) O  przyjęciu  dziecka  w  trakcie  roku  szkolnego,  w  tym  do  klas  pierwszych,
decyduje  dyrektor,  z  wyjątkiem  przypadków  przyjęcia  dzieci  zamieszkałych  
w  obwodzie  szkoły,  które  są  przyjmowane  z  urzędu.  Jeżeli  przyjęcie  ucznia
wymaga  przeprowadzenia  zmian  organizacyjnych  pracy  szkoły,  powodujących
dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody
organu prowadzącego.

10) Decyzję o wcześniejszym przyjściu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły
na  wniosek  rodziców  po  zasięgnięciu  opinii  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej.

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone.

5. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu zaleceń lekarza oraz opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej  dyrektor  może  zezwolić  na  pozaszkolną  formę
realizacji obowiązku szkolnego.

6. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie
może   otrzymać  świadectwo  ukończenia  poszczególnych  klas  danej  szkoły  lub
ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych
przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.

§ 36
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć

szkolnych;
4) informowania,  w  terminie  do  30  września  każdego  roku,  dyrektora  szkoły

podstawowej,  w  obwodzie  której  dziecko  mieszka,  o  realizacji  obowiązku
szkolnego spełnianego w sposób określony w przepisach.

2. Niespełnianie  obowiązku  szkolnego  podlega  egzekucji  w  trybie  przepisów  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Przez  niespełnianie  obowiązku  szkolnego  należy  rozumieć  nieusprawiedliwioną
nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:
1) z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  w   oddziale  przedszkolnym

zorganizowanym  w szkole podstawowej;
2) z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  wprowadzonych  z  godzin  do  dyspozycji

dyrektora (ujętych w szkolnym planie nauczania).
4. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  

w przedszkolu albo w oddziale zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek,
o  którym  mowa,  rozpoczyna  się  z  początkiem  roku  szkolnego  w  tym  roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie
nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane
od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 37a
Uczeń szkoły ma prawo do:

1. nauki,
2. rozwijania szacunku dla praw człowieka, podstawowych swobód,
3. rozwijania  szacunku  dla  jego  rodziców,  jego  tożsamości  kulturowej,  języka  

i wartości,
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4. rozwijania poszanowania środowiska naturalnego,
5. wypoczynku i czasu wolnego,
6. uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych,
7. uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym,
8. działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie czasu wolnego,
9. rozwijania  osobowości,  zainteresowań,  zdolności  umysłowych  i  fizycznych

oraz talentów,
10. poszanowania swej godności,
11. nietykalności osobistej,
12. swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób

trzecich,
13. informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
14. posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,
15. korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
16. tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
17. korzystania z pomocy doraźnej,
18. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
19. noszenia emblematu szkoły;
20. bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
21. korzystania  ze  wszystkich  pomieszczeń  i urządzeń  zgodnie  z ich  przeznaczeniem

i w myśl obowiązujących regulaminów,
22. korzystania  z pomocy  stypendialnej  zgodnie  z regulaminem  w sprawie  stypendiów

szkolnych, w miarę posiadanych środków,
23. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,
24. do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych,  przeznaczonych  do  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych
z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania według
odrębnych przepisów.

§ 37b
W przypadku naruszenia praw ucznia uczniowie lub ich rodzice mają prawo złożyć  skargę
do dyrektora szkoły, określając, które z praw i przez kogo zostało naruszone. Dyrektor szkoły
w trybie administracyjnym ma obowiązek udzielić  stosownych wyjaśnień , a w stosunku do
winnych wyciągnąć  konsekwencje służbowe. Jeśli reakcja dyrektora na złożoną  skargę  nie
usatysfakcjonuje ucznia lub jego rodziców, mają  oni prawo złożyć  pisemną  skargę  do
organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

§ 37c
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
2. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
3. zmiany obuwia przy wejściu do szkoły,
4. wystrzegania się szkodliwych nałogów,
5. naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
6. przestrzegania zasad kultury bycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  i  innych

pracowników szkoły,
7. dbania o honor i tradycję szkoły,
8. podporządkowania  się  zaleceniom  i zarządzeniom  Dyrektora  Szkoły,  Rady

Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
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9. zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 6.2. o ile brak możliwości
polubownego rozwiązania problemu,

10. okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom
starszym poprzez społecznie akceptowane formy,

11. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych w terminie do 2 tygodni od
czasu  powrotu  do  szkoły,  poprzez  usprawiedliwienie  ustne  lub  pisemne  od
rodziców /prawnych opiekunów,

12. dbania  o  schludny  wygląd,  noszenia  obowiązkowo  jednolitego  stroju  na  terenie
szkoły, z wyjątkiem dni określonych w rocznym planie pracy szkoły, podczas których
od  uczniów  nie  wymaga  się  noszenia  jednolitego  stroju.  -Jednolity  strój  nie  jest
wymagany również podczas wycieczek szkolnych oraz w szczególnych przypadkach
wynikających  z  organizacji  zajęć  dydaktyczno-  wychowawczych,  o  których
poinformuje dyrektor,

13. niekorzystania  z  telefonów  komórkowych  i  innych  urządzeń     elektronicznych  
na  terenie  szkoły.  Złamanie  tego  zakazu  spowoduje  przekazanie  urządzenia  do
depozytu  (zgodnie  z  procedurą)  oraz  powiadomienie  o  tym  fakcie  rodziców.
Możliwość skorzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych
odbywa się za zgodą nauczyciela,

14. okazywania  szacunku  nauczycielom,  wychowawcom;  wykonywania  polecenia
nauczyciela,  przestrzegania  dyscypliny.  (Powinien  pomagać  kolegom  w  nauce,  
a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych.),

15.  regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się.

§ 37d
Do obowiązków ucznia związanych z ocenianiem należy w szczególności:

1. systematyczne uczęszczanie i przygotowywanie się do lekcji i innych zajęć,
2. aktywne uczestnictwo w zajęciach,
3. staranne  prowadzenie  zeszytów  przedmiotowych,  ćwiczeń  i  innych  wymaganych

przez nauczyciela rodzajów notatek,
4. bieżące dążenie do poprawy ocen, a w szczególności ocen niedostatecznych zgodnie 

z zasadami oceniania,
5. odrabianie wszystkich zadań domowych,
6. systematyczne przygotowywanie się do lekcji,
7. pisanie sprawdzianów, kartkówek, testów, napisanie końcowej pracy kontrolnej,
8. znajomość wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
9. systematyczne uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności,
10. dostosowywanie  się  do  terminów  ustalonych  w  związku  z  klasyfikowaniem  

i promowaniem.

 Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

§ 38
1. Szkoła  jest  jednostką  budżetową  i  prowadzi  własną  księgowość  na  podstawie

odrębnych przepisów.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ

prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
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3. Na  rachunek  dochodów  szkoły  przyjmowane  są  wpłaty  za  duplikaty  świadectw,
legitymacji, kart rowerowych.

§ 39
Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 40
Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 
§ 41

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 42
Regulaminy określające działalność szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być
sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy
o systemie oświatowym.
 

§ 43
Rada  Pedagogiczna  przygotowuje  projekt  statutu  lub  jego  zmian  i  przedstawia  go  do
uchwalenia radzie rodziców.

§ 44
1. uchylono

Rozdział VIII

WEWNĄTRZSZKOLNE  OCENIANIE

link do dokumentu

Zatwierdzony w dniu  27  sierpnia 2015 roku Uchwałą nr  1/2015/2016   Rady  Pedagogicznej

34


	 POSTANOWIENIA OGÓLNE
	§1
	 CELE I ZADANIA SZKOŁY
	 

	ORGANIZACJA SZKOŁY
	Rozdział V
	NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
	 UCZNIOWIE SZKOŁY
	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

