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PUBLICZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 
 
 

im. Stanisława Mikołajczyka  
w Murzynowie Ko ścielnym 

 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 7 wrze śnia 1991r. o Systemie O światy 
(Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z pó źniejszymi zmianami) 
 
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyci ela (Dz. U. z 2006 Nr 97 poz. 
674 z późniejszymi zmianami) 
 
3. Rozporz ądzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2 001r. 
(Dz. U. z 2001 nr 61 poz.624 z pó źniejszymi zmianami w tym nowelizacja z dnia 
9.02.2007 Dz.U. z 2007 Nr 35, poz.222) w/s ramowych  statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka – w dalszej 
części zwana „szkołą”. 
 
§ 2. Siedziba szkoły: Murzynowo Kościelne 30, 63-014 Murzynowo Kościelne. 
 
§ 3. Organ prowadzący: Gmina Dominowo. 
 
§ 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Wielkopolski Kurator Oświaty 
 
§5. Inne postanowienia ogólne: 

1.Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Murzynowie Kościelnym  
jest szkołą publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami), która: 
2. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w 
6-letnim cyklu kształcenia. 
3. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego 
wobec dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. W miarę dysponowania 
wolnymi miejscami przyjmuje uczniów spoza obwodu szkolnego. 
4. Przeprowadza sprawdzian po klasie VI zgodnie z odrębnymi przepisami 
5. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 
przepisach. 
6. Realizuje ustalony w oparciu o zalecenia Ministra Edukacji Narodowej: 
a) szkolny zestaw programów nauczania uwzględniający podstawę 
programową kształcenia ogólnego, 
b) ramowy plan nauczania 
c) zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
przeprowadzania sprawdzianów 
d) program wychowawczy, 
e) program profilaktyki 
6. Zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zgodnie 
z odpowiednimi przepisami. 
7. Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do podjęcia dalszego kształcenia 
w gimnazjum. 
8. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne, w których realizuje się program 
wychowania przedszkolnego 
9. Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Dominowo. 
10. Obsługa księgowa i płacowa realizowana jest przez Urząd Gminy. 
11. W szkole działa biblioteka i świetlica. 
 
 
 

Rozdział II 
Cele i zadania szkoły 

 
§ 6. 1 Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, 
przepisach wydanych na jej podstawie, w tym w podstawie programowej oraz w 
programie wychowawczym i profilaktyki szkoły, w szczególności: 



1) Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju. 
2) Przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i 
obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 
sprawiedliwości i wolności. 
3) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły. 
4) Sprzyja rozwojowi osobowości zdolnych do krytycznego myślenia. 
5) Rozwija samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności. 
6) Kształci obywateli Europy XXI wieku. 
7) Rozwija poczucie solidarności i pomaganie sobie nawzajem. 
8) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów 
i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków i wieku uczniów. 
9) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 
szkoły. 

        2. Celem kształcenia ogólnego w szkole jest: 
1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat 
faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i 
zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; 
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych 
wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 
funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

       3. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie  
           kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: 

1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność 
rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie 
umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i 
moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa; 
2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych 
narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych 
rozumowań matematycznych; 
3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych 
na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, 
zarówno w mowie, jak i w piśmie; 
5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - 
komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 
6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości 
świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 
7) umiejętność pracy zespołowej. 

§ 7. 1.Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej i religijnej, w miarę potrzeb organizując odpowiednie zajęcia. 
       2. Szkoła organizuje zgodnie z odrębnymi przepisami pomoc psychologiczno 
pedagogiczną i współdziała w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 
oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc specjalistyczną 
dzieciom i rodzicom: 

a) umożliwia pracownikom poradni przeprowadzenie badań na terenie szkoły 
oraz zajęć terapeutycznych zależnie od możliwości, 
b) w miarę potrzeb pośredniczy w kontaktach ze środowiskiem rodzinnym, 
c) udziela informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, a zgodnych z ustawą 



o ochronie danych osobowych. 
d) zasięga porad w bieżących sprawach dotyczących pomocy psychologiczno 
pedagogicznej w tym korzysta ze szkoleń prowadzonych przez pracowników 
poradni 
e) zasięga opinii w sprawie odroczenia lub wcześniejszego spełniania 
obowiązku szkolnego przez uczniów 
f) współpracę koordynuje pedagog szkolny. 
2a. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne 
i nieodpłatne. 

      3. Szkoła organizuje wg potrzeb nauczanie indywidualne i inne zajęcia dla  
          uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły w formie: 

a) zajęć w domu lub w szkole 
b) zajęć integracyjnych. 

      4. Szkoła organizuje w miarę posiadanych środków zajęcia dodatkowe zgodnie z  
          potrzebami rozwojowymi: 

a) zajęcia wyrównywania wiedzy i korekcyjno-kompensacyjne w tym w miarę 
                możliwości logopedyczne 

b) zajęcia pozalekcyjne w zależności od zainteresowań 
c) zajęcia sportowo-ruchowe, 
d) odpłatne zajęcia w zależności od potrzeb. 

       5. Szkoła realizuje cele szczegółowe wychowania: 
a) dostrzeganie wartości rodziny w życiu człowieka, 
b) pomoc w poznaniu siebie jako jednostki niepowtarzalnej i doskonalenie 
własnego charakteru, 
c) nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, 
d) obserwowanie zmian zachodzących w środowisku, 
e) rozumienie potrzeby troski o środowisku, 
f) zainteresowanie kulturą, tradycjami i możliwościami rozwoju własnego 
regionu, 
g) dostrzeganie i rozwijanie kulturowych wartości rodzinnych w powiązaniu 
z kulturą lokalną, 
h) rozwijanie postaw patriotycznych poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym 
regionu, 
i) kształtowanie poczucia świadomości obywatelskiej, 
j) rozwijanie i okazywanie szacunku dla innych oraz dobra wspólnego, 
k) kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla własnego kraju, 
l) przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i świadomego korzystania 
ze środków masowej komunikacji. 

       6. Cele wychowawcze realizowane są przez wszystkich nauczycieli, którzy  
              współpracują ze środowiskiem rodzinnym dzieci. 
          7. Szkoła stwarza warunki do działania: 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 lub 
placówki.. 

§ 8. 1. Nauczyciel ma obowiązek otoczyć szczególną opiekę uczniów z zaburzeniami 
rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu, wzroku. 
       2. Szkoła otacza opieką i pomocą uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, 
rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie: 

1) w miarę możliwości zapewnia doraźną pomoc materialną lub rzeczową 



w porozumieniu z Radą Rodziców 
2) zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną 
3) współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
4) umożliwia udział w zajęciach świetlicowych, 
5) współpracuje ze środowiskiem rodzinnym 
6) tworzy w miarę potrzeb oddziały integracyjne 
 
 

Rozdział III 
Organy szkoły 

 
§ 9. 1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Samorząd Uczniowski 
4) Rada Rodziców 

       2 Kompetencje organów szkoły: 
1) Dyrektor Szkoły w szczególności: 
a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz 
b) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą 
c) sprawuje nadzór pedagogiczny 
d) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
e) przewodniczy radzie pedagogicznej 
f) realizuje uchwały rady pedagogicznej 
g) zapewnia właściwe warunki materialne, kadrowe i organizacyjne dla 
działalności szkoły, 
h) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 
pracowników, 
i) dysponuje przyznawanymi szkole środkami budżetowymi i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
j) przyznaje nauczycielom i innym pracownikom szkoły nagrody dyrektora w 
porozumieniu z radą pedagogiczną oraz wymierza im kary porządkowe, 
k) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 
l) przyznaje dodatki motywacyjne zgodnie z regulaminem 
ł) współpracuje w realizacji swoich zadań z pozostałymi organami szkoły i 
rodzicami. 
m) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 
w organizacji praktyk pedagogicznych 
n) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu 
przeprowadzanego w szkole po klasie VI 
o) dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do 
użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 
p) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku 
przygotowania przedszkolnego poza szkołą. 
2) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, a w jej skład 
wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczy jej dyrektor 
szkoły. Kompetencje rady pedagogicznej zawarte są w ustawie o systemie 
oświaty, a w szczególności należą do nich: 



a) zatwierdzanie planów pracy szkoły 
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 
c)zatwierdzanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania 
d) decydowanie w sprawie prowadzenia w szkole innowacji i eksperymentów 
pedagogicznych 
e) ustalanie zasady organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w 
szkole, 
f) opiniowanie organizacji pracy w szkole, w tym tygodniowego rozkładu zajęć 
godzin lekcyjnych i pozalekcyjnych 
g) opiniowanie planu wykorzystania przyznanych szkole środków 
budżetowych 
h) opiniowanie propozycji dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych 
wyróżnień, 
i) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom  
zajęć, 
j) przygotowanie projektu statutu szkoły i zatwierdzanie go 
k) decyzje podejmowane są w formie uchwał. Zasady i tryb podejmowania 
uchwał określa regulamin rady pedagogicznej – jako załącznik. 
l) w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział z głosem 
doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na 
zaproszenie rady pedagogicznej, w tym przedstawicieli zrzeszeń i organizacji, 
w tym organizacji harcerskich 
ł) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch 
godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI 
3) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. Reprezentantem SU jest 
rada uczniowska, w której skład wchodzą trójki klasowe poszczególnych klas 
I-VI oraz prezydium SU w składzie: 
- przewodniczący, 
- zastępca, 
- sekretarz. 
Rada uczniowska jest jedynym przedstawicielem uczniów wobec innych 
organów szkoły. 
Zadania i kompetencje: 
a) ustala plan pracy, wytycza aktualne zadania klasom i sekcjom oraz 
kontroluje ich 
realizację, 
b) przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski oraz 
opinie w różnych sprawach szkoły, a szczególnie dotyczących uczniów 
c) rozpatruje sprawy sporne między uczniami 
d) współorganizuje imprezy szkolne 
e) współdziała w inicjatywach dotyczących działalności gospodarczej 
na rzecz szkoły, a także prowadzi akcje na ten cel oraz na rzecz środowiska 
lokalnego 
f) przeprowadza ankiety w porozumieniu z dyrektorem szkoły, a następnie 
przedstawia ich wyniki, 
g) dba o wygląd szkoły, estetykę i sprzęt 
h) pozytywnie oddziaływuje na postawę społeczności uczniowskiej, wpływa na 
tworzenie odpowiedniej atmosfery w szkole, a także na utrzymanie porządku 
i) może redagować własną gazetkę, a także tablicę informacyjną i zakładkę na 
stronie internetowej szkoły 



j) organizuje życie kulturalne, sportowe i rozrywkowe w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły 
k) szczegóły określa regulamin samorządu uczniowskiego 
4) Rada Rodziców: 
a) radę rodziców tworzą przedstawiciele klasowych rad oddziałowych – 
po jednym przedstawicielu z każdego oddziału, wybranego w tajnych 
wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału 
b) w wyborach, o których mowa w pkt 4a jednego ucznia reprezentuje jeden 
rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym 
roku szkolnym 
c) rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 
d) rada rodziców może występować dyrektora i innych organów szkoły, organu 
prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z 
wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, 
e) do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem pkt f , należy: 
- uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu 
wychowawczego i profilaktyki 
- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 
lub wychowania szkoły 
- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły 
- delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 
na stanowisko dyrektora 
- możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub 
placówki, 
organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z 
wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki 
- opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych 
organizacji 
- wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez 
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju 
- zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku 
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju 
- uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie 
szkoły 
- wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela 
- opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela za okres stażu 
- propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego 
- wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady szkoły, a gdy nie 
powołano rady szkoły przedstawiciela rady rodziców do zespłu rozpatrującego 
odwołanie nauczyciela od oceny pracy 
- wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 
nauczania 
f) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 
nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów 
wychowawczego i profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w 
uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony 



przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę 
Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
g) w celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może 
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin 

      3. Zasady współdziałania organów szkoły. 
a) wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia 
z poszanowaniem prawa poszczególnych organów do swobodnego działania 
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji 
b) rodzice i uczniowie, poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i 
Samorząd 
Uczniowski, przedstawiają w formie pisemnej organom szkoły swoje wnioski 
i opinie 
c) przedstawione wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych 
posiedzeniach 
zainteresowanych organów, a wnioskodawcy otrzymują informację dotyczącą 
przebiegu sprawy. 

       4. Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych 
a) konflikty wewnątrzszkolne rozstrzygane są na terenie szkoły 
b) w sytuacjach konfliktowych pomiędzy poszczególnymi organami szkoły 
dyrektor szkoły stwarza zainteresowanym stronom warunki do ich 
rozstrzygania; każdy z organów szkoły ma możliwość obrony swojego 
stanowiska 
c) wszyscy członkowie społeczności szkolnej mogą składać do dyrektora 
szkoły skargi i wnioski w formie pisemnej (w sekretariacie szkoły) lub w formie 
ustnej 
d) konflikt między uczniem a nauczycielem rozstrzyga wychowawca klasy 
e) konflikt między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły 
f) konflikt między dyrektorem a samorządem uczniowskim lub radą rodziców 
rozstrzyga organ nadrzędny 
g) w przypadku konfliktu między dyrektorem szkoły a radą pedagogiczną 
organem rozstrzygającym w zależności od rodzaju sprawy jest organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący. 
h) dyrektor szkoły może powołać komisję rozjemczą, w skład której wchodzą 
w równej liczbie przedstawiciele stron będących w konflikcie 
i) w przypadku gdy strony nie zgadzają się z wynikiem postępowania 
rozstrzygającego, mają prawo odwołać się, w zależności od przedmiotu 
konfliktu, do organów nadrzędnych, 

      5. Dyrektor szkoły i przewodniczący poszczególnych organów szkoły obowiązani 
są do bieżącej informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach na zebraniach 
wg harmonogramów, zebraniach nadzwyczajnych lub w czasie indywidualnych 
spotkań. 
§ 10. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą w 
zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki w następujących formach: 

1) zebrania ogólnoszkolne, 
2) zebrania klasowe z rodzicami, 
3) rozmowy indywidualne, 
4) korespondencja z rodzicami poprzez dzienniczki ucznia i pisma. 

          2. Rodzice mają prawo do: 



a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej 
klasie i szkole 
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 
c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, 
jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce 
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 
kształcenia swoich dzieci 
e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 
opinii na temat pracy szkoły. 

          3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany 
informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze ustala dyrektor i rada pedagogiczna 
z tym, że nie powinny one być organizowane rzadziej niż raz na kwartał. 
 

Rozdział IV 
Organizacja szkoły 

 
§ 11. 1. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci od lat 6. Dzieci pięcioletnie objęte są 
obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. 
        2. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć do szkoły 
dziecko sześcioletnie, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko 
było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok 
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Wymogu objęcia 
wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko posiada 
pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia 
spełniania obowiązku szkolnego. 
§ 12. Zasady rekrutacji do szkoły: 

a) ogłoszenie terminu zapisu do szkoły, 
b) zapisy dzieci do klasy 0 i I do 15 kwietnia każdego roku 
c) do klasy pierwszej szkoły podstawowej, są przyjmowane  dzieci, które w 
danym roku kalendarzowym kończą 6  lub 7 lat. 

§ 13. Dyrektor ustala kalendarz roku szkolnego, uwzględniając: 
a) terminy informowania rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach 
śródrocznych i rocznych, 
b) terminy klasyfikacyjnych posiedzeń rady pedagogicznej, 
c) terminy dni wolnych 
d) inne ważne terminy. 

§ 14. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w 
sprawie organizacji roku szkolnego. 
§ 15. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej 
do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego 
szkoły. 
         2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę 
pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin 
przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów 
nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych 
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 



§ 16. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, 
którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych określonych w ramowym planie nauczania i zgodnie 
z przyjętymi i zatwierdzonymi programami nauczania. 
         2. W szkole prowadzi się oddziały przedszkolne realizujące program 
wychowania przedszkolnego. 
§17. 1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 
dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony na 
podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
        2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny 
przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania: 
szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel. 
 
§ 18. 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 
         2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W klasach I-III dopuszcza się inny czas 
trwania lekcji regulowany przez nauczyciela, z tym, że nie dłuższy niż 1 godzina 
zegarowa przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu pracy wynikającego z 
planu nauczania. 
         3. Rada pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas 
trwania godziny lekcyjnej (w czasie od 30-60 minut), zachowując ogólny tygodniowy 
czas zajęć. 
         4. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców może ustalić inną 
godzinę rozpoczęcia zajęć w zależności od warunków organizacyjnych. 
 
§ 19. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może dokonać 
podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków 
nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych 
posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie 
ramowych planów nauczania. 
 
§ 20. 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
nauczania języków obcych, elementy informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia 
nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym 
w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych , a także podczas 
wycieczek i wyjazdów. 
         2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z §19 ust.2 lub  
             3. 
         3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia 
dodatkowe są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków 
finansowych. 
 
§ 21. 1. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych obowiązkowych, nadobowiązkowych 
i pozalekcyjnych są pod opieką nauczyciela, który jest odpowiedzialny za ich 
bezpieczeństwo. 
         2. W trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę za bezpieczeństwo dzieci 
odpowiadają pełnoletni opiekunowie wycieczki. 



1) w czasie przerw lekcyjnych dyżury pełnią wyznaczeni nauczyciele (wg 
osobnego planu), którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w tym 
czasie 
2) dyżurujący pilnują porządku i bezpieczeństwa w budynku szkoły i na 
boisku (wg przydziału dyżurów),  
3) dyżurni uczniowie, jeżeli tacy są wyznaczeni, współpracują z dyżurującymi 
nauczycielami.  

         3. Opiekę nad dziećmi z oddziału przedszkolnego oraz uczniami klas I-III 
sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Dzieciom tym opiekę w drodze do i ze 
szkoły zapewniają rodzice lub osoby przez nich wskazane, 
         4. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z 
nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 
         5. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane 
jest, aby wychowawca prowadził swój oddział w miarę możliwości cały etap 
nauczania, szczególnie w klasach I-III. 
         6. Wpływ rodziców na dobór lub zmianę nauczyciela, któremu dyrektor 
powierzył obowiązki, określa następujący tryb: 

a) rozmowa rodziców z wychowawcą, 
b) rozmowa rodziców z wychowawcą w obecności dyrektora, 
c) rozmowa wychowawcy z dyrektorem szkoły, 
d) decyzja w porozumieniu z radą pedagogiczną 

§ 22. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz 
studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne 
(nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 
dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami a zakładem 
kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
§ 23. 1. W szkole, w miarę możliwości, zapewnia się odpłatnie możliwość najmniej 
jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej (jeżeli zostanie utworzona) lub w 
stołówce prowadzonej przez inny podmiot na podstawie umowy zawartej między tym 
podmiotem a dyrektorem szkoły. Umowa powinna określać cenę posiłku dla uczniów. 
             1a. Obiady mogą być zapewnione w systemie catteringowym. 
         2. Szkoła udostępnia uczniom, w miarę możliwości, gorący napój lub mleko 
za odpłatnością rodziców. 
         3. Odpłatność za korzystanie z posiłku lub napoju ustala dyrektor szkoły 
w porozumieniu z radą rodziców , z uwzględnieniem możliwości częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki 
w zakresie żywienia albo z uwzględnieniem refundowania im opłat ponoszonych 
w stołówce prowadzonej przez inny podmiot. 
§ 24. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i 
zainteresowań 
uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w doskonaleniu warsztatu 
pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w 
miarę możliwości wiedzy o regionie. 
         2. Z biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie, 
2) nauczyciele, 
3) inni pracownicy szkoły, 
4) rodzice. 

        3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęć 
lekcyjnych. 



        4. Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela-bibliotekarza: 
               1) biblioteka działa w godzinach pracy szkoły 
           5. Zadania nauczyciela-bibliotekarza: 

1) ustala godziny pracy w porozumieniu z dyrektorem szkoły 
2) gromadzi i opracowuje zbiory, 
3) wypożycza zbiory poza bibliotekę, 
4) prowadzi przysposobienie biblioteczne, 
5) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 
informacyjną, 
6) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i 
pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się, 

§ 25. 1. W szkole funkcjonuje świetlica. 
1. Dla uczniów, którzy 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. 
1a. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba 
uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 
2. Nauczyciel prowadzący zajęcia w świetlicy odpowiada za zdrowie i 
bezpieczeństwo powierzonych opiece w czasie pobytu w świetlicy dzieci. 
3. Obowiązki nauczyciela-wychowawcy świetlicy: 

1) praca wychowawcza wg przydziału godzin, 
2) stała opieka nad dziećmi powierzonymi opiece, 
3) realizowanie zadań przewidzianych w ramowym planie, 
4) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP w czasie zajęć i  
wycieczek, 
5) udział w pracach na rzecz szkoły, 
6) dbanie o estetykę i higienę w czasie posiłków oraz o wystrój sali, 
7) sprawdzanie obecności na zajęciach świetlicowych, 
8) zwalnianie zgodnie z życzeniami rodziców zgłoszonymi na piśmie. 
9) zaprowadzanie dzieci do świetlicy 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia w świetlicy jest zobowiązany: 
1) do prowadzenia dokumentacji: dziennika zajęć, planu pracy 
2) wykonywania innych prac zleconych przez dyrekcję 

§ 26. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia 
         oraz boisko szkolne. 

§ 27. 1. W szkole obowiązuje noszenie schludnego stroju szkolnego – sprzyjającego 
atmosferze pracy a w szczególności: 

1) osłaniającego m. in. ramiona i tułów, 
2) wolnego od oznak i symboli promujących nienawiść, rasizm czy 
treści wulgarne, 
3) dostosowanego do warunków atmosferycznych -gwarantującego 
ochronę zdrowia i spełnienie zasad higienicznych, 

         2. Podczas zajęć z wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, zajęć i 
zawodów sportowych, rekreacyjnych oraz festynów, rajdów, imprez turystycznych i 
wycieczek obowiązuje strój określony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Strój 
ten może nie spełniać ust.1 pkt 1 
         3. Ze względu na charakter zajęć, nauczyciel ma prawo określić dodatkowe 
wymagania względem stroju szkolnego – dotyczy zajęć praktycznych. 



         4. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy: biała bluzka lub 
koszula, czarna lub granatowa spódnica dla dziewcząt oraz czarne lub granatowe 
spodnie dla chłopców. 
         5. Nieprzestrzeganie zasad schludnego stroju będzie brane pod uwagę przy 
ustalaniu oceny zachowania. 
         6. Szkolne zestawy programów nauczania i podręczników ustalają zespoły 
nauczycielskie. Nauczyciel wybiera program nauczania i podręcznik oraz 
przedstawia je do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły 
         7. Szkolny zestaw programów oraz podręczników obowiązują przez 3 lata 
szkolne i mogą być zmienione w szczególnie uzasadnionych przypadkach . 
         8. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech 
podręczników dla danych zajęć edukacyjnych 
         9. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnych 
zestawach programów nauczania i podręcznikach do 15 czerwca każdego roku. 
       10. Na terenie szkoły umożliwia się obrót używanymi podręcznikami. Obrót 
odbywa się między klasami, a organizację ustalają wychowawcy klas. 
       11. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów zakaz używania telefonów 
komórkowych i urządzeń elektronicznych(np. odtwarzacze MP3 i MP4, kamery, 
aparaty fotograficzne, dyktafony, magnetofony, radia itp.) w czasie lekcji . 
      12. Zakaz używania telefonów podczas lekcji dotyczy także nauczycieli. 
      13. Szkoła w szczególnie ważnych sytuacjach umożliwia uczniom skorzystanie z 
telefonu stacjonarnego w celu kontaktu z rodzicami. 
      14. Nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwiają nauczyciele na podstawie 
pisemnej informacji jego rodziców (prawnych opiekunów). 
      15. Uczeń dostarcza wychowawcy klasy, a podczas jego nieobecności -innemu 
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w danej klasie, usprawiedliwienie w terminie 
3 dni od dnia powrotu do szkoły. 
      16. Dłuższą nieobecność rodzic zgłasza osobiście lub telefonicznie, podając jej 
przyczynę, a uczeń dostarcza pisemną informację zgodnie z zasadami określonymi 
w ust.16 
     17. W przypadku nieusprawiedliwienia przez wychowawcę nieobecności uczeń 
ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły pisemnie wraz z uzasadnieniem. Dyrektor 
rozpatruje odwołanie niezwłocznie i przekazuje swoją decyzję wychowawcy. 
     18. W szkole zabronione są wszelkie działania agresywne, zwroty i gesty 
obraźliwe, używanie wulgaryzmów. 
     19. Szkoła objęta jest monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa. 
 
 
 

Rozdział V 
Ocenianie 

 
 
§ 28. 1. Szczegółowe zasady zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania 
stanowiącym załącznik do statutu. 
         
 
 
 
 



Rozdział VI 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 
§ 29. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, 
inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 
       2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 
1, określają odrębne przepisy. 
§ 30. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz 
jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych 
jego opiece uczniów. 
         2. Zadania nauczycieli: 

1) jest odpowiedzialny za życie i bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, 
dyżurów, podczas przerw, a także podczas zajęć pozalekcyjnych, 
2) organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; 
zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych oraz warunki 
higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, 
4) jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego 
poprzez odpowiednie, wyczerpujące przygotowanie do zajęć, w tym 
planowanie pracy dydaktycznej (plany dydaktyczne wynikowe) 
i wychowawczej. 
5) dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, 
6) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz 
zainteresowania w pracy na lekcjach, indywidualnej oraz zajęciach 
pozalekcyjnych, 
7) jest bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie ich 
traktuje. Każda ocena jest jawna i uzasadniona, 
8) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 
o rozpoznanie potrzeb uczniów, 
9) współpracuje z rodzicami na zebraniach oraz podczas indywidualnych 
kontaktów, 
10) doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy 
merytorycznej poprzez: 

a) pracę w zespołach samokształcących, 
b) udział w formach doskonalenia zawodowego, 
c) indywidualne samokształcenie. 

11) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby 
i zainteresowania uczniów 

        2a. Nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza diagnozę przedszkolną 
w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej 
       2b. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie 
przyczyn niepowodzeń szkolnych; 
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z 
wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno 
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa 
w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców 



i nauczycieli; 
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, 
wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o 
których mowa w odrębnych przepisach; 
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz 
uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku 
kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca 
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

        2c. Do zadań logopedy należy w szczególności: 
1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy 
uczniów, w tym mowy głośnej i pisma; 
2) diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - 
organizowanie pomocy logopedycznej; 
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u 
których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma; 
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w 
czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami 
prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 
zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym 
środowiskiem ucznia; 
7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, 
wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o 
których mowa w odrębnych przepisach. 

§ 31. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół klasowy. 
         2. Pracę zespołu klasowego koordynuje wychowawca klasy. 
         3. Cele i zadania zespołu klasowego w szczególności to: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów 
realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów 
pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie zestawu programów 
nauczania i podręczników dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w 
miarę potrzeb wg zasad zawartych w & 8 ust.2-4 
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów 
oraz sposobów badania wyników nauczania, 
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 
doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych , 
warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 
5) wspólne rozpatrywanie i opracowanie problemów pedagogicznych, 
6) wspólne opiniowanie przygotowanie w szkole autorskich, innowacyjnych 
i eksperymentalnych programów nauczania. 

§ 32. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów 
pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy. 
         2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący 
zespołu. 
         3. Dyrektor w miarę potrzeb powołuje inne zespoły nauczycielskie do spełniania 
zadań szkoły. 



         4. Zespół przedmiotowy może opiniować program z zakresu kształcenia 
ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego. 
§ 33. 1. Zadania nauczyciela - wychowawcy: 

1) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 
2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego 
uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie 
3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów 
4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w 
zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności 
szkolnej, 
5) wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci. 
6) ukierunkowanie dzieci na rozwój dociekliwości poznawczej oraz na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna na świecie, 
7) uświadamianie dzieciom użyteczności edukacji. 
8) spowodowanie, aby dzieci stawały się samodzielne w dążeniu do dobra, 
odpowiedzialności za siebie i innych, 
9) pomoc uczniowi w poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu poprzez pracę 
do osiągnięcia celów życiowych i wartości ogólnoludzkich. 
10) uczenie szacunku dla dobra wspólnego, przyrody oraz przygotowanie 
do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie. 
11) kształtowanie postaw patriotycznych. 
12) przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania 
wyborów oraz do doskonalenia się i pracy nad sobą. 
13) kształtowanie postawy dialogu i współpracy, umiejętności 
komunikowania się. 

           2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 
1) otacza indywidualną opiekę każdego wychowanka, 
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące 
zespół uczniowski, 
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 
wychowawcy, 
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnia z nimi 
i koordynuje ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także 
wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno 
uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i 
niepowodzeniami), 
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 
b) okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci 
i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 
5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu 
potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych 
uzdolnień uczniów. 

          3. Formy spełniania zadań wychowawcy: 
1) w klasach I-III zadania spełniane są podczas wszystkich zajęć 
lekcyjnych, a w klasach IV-VI, na naradach klasowych oraz w trakcie zajęć 
prowadzonych przez wychowawcę w swojej klasie, 
2) w czasie zajęć pozalekcyjnych np. imprezy klasowe, wycieczki, 
spotkania, a także formy ustalone przez wychowawcę i dzieci, 



3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie w czasie posiedzeń 
rady pedagogicznej, a także poprzez rozmowy indywidualne, 
4) z rodzicami kontaktuje się w formie: 
a) zebrań klasowych, 
b) rozmów indywidualnych, 
c) poprzez dzienniczki, 
d) w czasie dyżurów, 

            4. Częstotliwość kontaktów wychowawcy i innych nauczycieli uczniów ustala   
                dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną. 
            5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej 
                i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych   
                naukowych, jeśli takie działają w rejonie szkoły: 

1) formy pomocy: 
a) pomoc w zespołach przedmiotowych, 
b) hospitacje i rozmowy pohospitacyjne, 
c) doraźna pomoc metodyczna ze strony dyrektora i przewodniczącego 
zespołu samokształceniowego, 
d) szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej. 

§ 34.1. Pracownicy administracji i obsługi szkoły podlegają bezpośrednio dyrektorowi 
szkoły lub wskazanej przez dyrektora osobie i wykonują zadania wg przydziału 
czynności oraz dodatkowe polecenia dyrektora. 
        2. Pracownicy (j. w.) odpowiadają za powierzony im sprzęt i stanowisko pracy. 
            1. Są obowiązani do przestrzegania przepisów BHP. 
§ 35.1 Nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani do zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 
w szczególności poprzez: 

a) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje i zachowania uczniów 
stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów 
b) należyte, sumienne i aktywne pełnienie dyżurów wg ustalonego regulaminu, 
c) należytą opiekę nad stanem przydzielonych urządzeń, sprzętu i środków 
dydaktycznych, 
d) niepozostawianie uczniów bez opieki 
e) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły i w 
razie potrzeby zwracanie się o podanie celu pobytu 
f) udzielanie pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby 
organizowanie pomocy medycznej z wykorzystaniem innych pracowników 
szkoły lub uczniów, 
g) niezwłoczne zawiadamianie dyrektora lub w czasie jego nieobecności 
wicedyrektora o zaistniałych podczas zajęć wypadkach oraz wszelkich 
dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub 
stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

§ 36.1 Nauczyciele i pracownicy szkoły odpowiadają służbowo przed dyrektorem 
szkoły oraz cywilnie lub karnie w szczególności za: 

a) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniów w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych i dyżurów mu 
przydzielonych, 
b) zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia szkoły 
wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia 

. § 37.1 Tryb rozwiązywania konfliktów między podmiotami szkoły: 



1) strony konfliktu zwracają się do bezpośredniego organu nadrzędnego, a 
potem do innych organów szkoły, 
2) w razie nierozwiązania sporu zwracają się do organów nadzorujących 
szkołę 
 

 
Rozdział VII 
Uczniowie 

 
§ 38.1 Uczeń ma prawo do: 

1) znajomości swoich praw właściwego zorganizowania procesu kształcenia 
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 
bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 
psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności, 
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi 
przepisami, 
4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-
wychowawczym, 
5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, w szczególności dotyczących 
życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym 
dobra innych osób, 
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,sprawiedliwej , obiektywnej 
i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 
7) pomocy w wypadku trudności w nauce, 
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 
księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
10) wpływania na życie w szkoły przez działalność samorządową oraz 
uczestnictwa w organizacjach działających w szkole. 
11) zgłaszania uwag i skarg w sytuacji naruszenia jego praw zgodnie z 
trybem określonym w §41 ust.2 

. § 39.1 Uczeń ma obowiązek: 
1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminach szkoły 
2) systematyczne i aktywne uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu 
szkoły, przygotowywać się do lekcji, odrabiać prace polecone przez 
nauczyciela do wykonania w domu, należycie wywiązywać się z obowiązków 
ucznia 
3) zachowywać na lekcji należytą uwagę, zabierać głos, gdy zostanie do tego 
upoważniony przez nauczyciela 
4) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
5) przeciwdziałać zagrożeniu zdrowia i życia innych, 
6) dbać o schludny wygląd zgodnie z zapisami w &28, dbać o higienę 
osobistą, estetyczną fryzurę, czystą odzież i obuwie 
7) zachowywać się kulturalnie i bezpiecznie podczas przerw i pozostałych 
zajęć, 
8) dbać o piękno mowy ojczystej 
9) przestrzegać zasad kultury współżycia, właściwego zachowania się w 
odniesieniu 



do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły i okazywać szacunek 
innym osobom, 
10) dbać o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły, 
11) pozostawić salę lekcyjną w nienagannym porządku, 
12) dbać o sprzęt i pomoce naukowe, 
13) zgłaszać nauczycielowi wszelkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy 
naukowych, 
14) przeciwdziałać przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwu i 
niszczeniu majątku szkolnego, 
15) usunięcia dokonanych zniszczeń w wyznaczonej formie i terminie 
16) na terenie szkoły nosić schludny strój szkolny określony w § 28 
17) nie korzystać w czasie lekcji z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych 
18) dostarczać usprawiedliwienie przez rodziców nieobecności na zajęciach 
w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia powrotu do szkoły 
19) dbać o honor i tradycje szkoły, 
20) godne reprezentować szkołę na zewnątrz. 

§ 40.1 Nagrody i kary wobec uczniów: 
1) nagrody: 
a) pochwała wobec klasy przez wychowawcę, 
b) pochwała wobec uczniów szkoły, 
c) list pochwalny do rodziców, 
d) nagrody rzeczowe, dyplomy oraz nagrody specjalne przyznawane 
przez organy szkoły 
2) kary: 
a) upomnienie wobec klasy z wpisem do dzienniczka, 
b) upomnienie przez dyrektora szkoły 
c) nagana 
d) obniżenie oceny z zachowania, 
e) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych, w tym 
w wycieczkach 
f) przeniesienie do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek 
dyrektora szkoły, 
 

      2. W przypadku, gdy uczeń (jego prawni opiekunowie) uważa, że jego prawa 
zostały naruszone, zgłasza skargę w formie pisemnej lub ustnej: 

1) wychowawcy klasy, jeżeli jego prawa zostały naruszone przez inne osoby 
niż wychowawca, 
2) pedagogowi szkolnemu, jeżeli jego prawa zostały naruszone 
przez wychowawcę 

      3. Jeżeli skarga nie zostanie wyjaśniona przez osoby wymienione w ust.2 pkt.1 
lub sposób jej rozwiązania nie zadowala ucznia (prawnych opiekunów), zwraca 
się on w tej sprawie do dyrektora szkoły. 

      4. Jeśli nadal rozstrzygnięcie nie zadowala ucznia, może zwrócić się do  
      Rzecznika Praw Ucznia lub organu nadzoru pedagogicznego, lub organu  
      prowadzącego. 
       5. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 
      o przyznaniu mu nagrody lub zastosowaniu wobec niego kary. 
 
 



Rozdział VIII 
Postanowienia ko ńcowe 

 
 

§ 41 Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
§ 42 Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 
§ 43 Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
§ 44. 1. Szkoła może prowadzić działalność, z której zyski przeznaczone będą na jej 
potrzeby. 
         2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej  
         określają odrębne przepisy. 
         3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej w niniejszym statucie 
         obowiązują odrębne przepisy. 
 


