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STATUT  

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 

IM. SZARYCH SZEREGÓW  

W STALOWEJ WOLI  

  

  

  

  

 
  

  

  

Podstawa prawna:   

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 ze zmianami)  Ustawa 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.2017. 

60)   

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017. 59)  
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Rozdział I  

Nazwa szkoły  

  

§ 1  

  

1. Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów 

w Stalowej Woli.  

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Stalowej Woli.  

3. Ilekroć w Statucie jest mowa o szkole – rozumie się przez to Publiczną Szkołę 

Podstawową nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli.    

4. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być 

używany skrót nazwy.  

  

Rozdział II Inne informacje o szkole  

  

§ 2  

  

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Stalowa Wola.  

2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat.  

3. Szkoła prowadzi klasy chóralne, a także wprowadza do szkolnego zestawu programy 

autorskie programy nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.   

4. Szkoła jest prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego i może korzystać ze 

świadczeń wolontariuszy.   

  

Rozdział III Cele i zadania szkoły  

  

§ 3  

  

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz 

w przepisach wydanych na jej podstawie uwzględniając program  

wychowawczoprofilaktyczny szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb danego środowiska, zasady udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania 

uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony 

zdrowia. Szkoła w szczególności:  

1) respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne 

zasady etyki,  
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2) rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym miasta i regionu przy jednoczesnym 

otwarciu na wartości kultur Europy i świata,   

3) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do 

pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,  

4) wychowuje do wartości w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu 

i szacunku dla tradycji narodowych,  

5) stwarza we współpracy z rodzicami, uczniami i nauczycielami, warunki 

wszechstronnego wzajemnego rozwoju w wymiarze intelektualnym, społecznym, 

zdrowotnym, moralnym i duchowym,  

6) dąży do wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez harmonijne realizowanie 

zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te 

winny wzajemnie się uzupełniać, równoważyć i wyznaczać kierunek pracy 

każdego nauczyciela,  

7) kształci u uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy przygotowując 

ich do pracy w warunkach współczesnego świata,  

8) wspiera rodziców w pracy wychowawczej zgodnie z założeniami szkolnego 

programu wychowawczego-profilaktycznego,  

9) realizuje prawo każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci 

i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.  

10) kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,  

11) kształtuje postawy prozdrowotne w zakresie prawidłowego odżywiania się, 

aktywności fizycznej i stosowania profilaktyki,   

12) kształtuje u  uczniów umiejętność sprawnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi,  

13) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjające aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym,  

14) kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,  

15) wspiera ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji.  

2. Szkoła jako publiczna instytucja samorządowa wychowuje uczniów zgodnie 

z tradycjami narodu polskiego, ogólnoludzkimi normami moralnymi zawartymi 

w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka kierując się 

uniwersalnym systemem wartości i respektowaniem chrześcijańskiego systemu 

wartości.  
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§ 4  

  

1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i kształcenie umiejętności wynikających 

z podstawy programowej, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej 

klasy oraz świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej i podjęcia dalszej 

nauki w szkole ponadpodstawowej.  

2. Edukacja szkolna w szkole podstawowej przebiega na 2 etapach, dostosowanych do 

okresów rozwojowych dziecka:  

1) etap I – klasy I - III  

2) etap II – klasy IV – VIII  

3. Za zgodą organu prowadzącego dopuszcza się tworzenie oddziałów przedszkolnych.  

4. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia poprzez:  

1) realizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasach siódmych i ósmych,  

2) organizowanie warsztatów zawodoznawczych,  

3) prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego,   

4) opracowanie i wdrożenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,  

który stanowi załącznik nr 11 do Statutu.   

  

§ 5  

  

Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań uczniów poprzez:  

1. realizację indywidualnych programów nauczania lub toku nauki oraz ukończenie szkoły 

podstawowej w skróconym czasie,   

2. organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w ramach środków 

finansowych szkoły,  

3. udział w konkursach i olimpiadach.  

  

§ 6  

  

1. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wynikać 

w szczególności: 1) z niepełnosprawności,  

2) z niedostosowania społecznego,  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,  

4) z zaburzeń zachowania lub emocji,   

5) ze szczególnych uzdolnień,  

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,   

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,   
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8) z choroby przewlekłej,  

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,   

10) z niepowodzeń edukacyjnych,   

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,  

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą,  

13) środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą.  

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy ucznia, rodziców 

ucznia (prawnych opiekunów), dyrektora szkoły, nauczyciela, pedagoga, psychologa, 

pielęgniarki szkolnej, pracownika socjalnego, kuratora sądowego lub innych osób.  

4. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny.  

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor, pedagog i psycholog 

szkolny.  

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom na zasadach określonych 

w rozporządzeniu udzielają nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych 

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologicznopedagogicznej, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 

doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.  

7. Pomoc, o której mowa w ust. 1 może być organizowana w formie:  

1) działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów 

wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich 

zainteresowań i uzdolnień,  

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów 

ich zaspokojenia,  

3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych,  

4) zajęć rozwijających uzdolnienia,   

5) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  

6) zajęć specjalistycznych,  

7) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,  

8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej,  

9) porad, konsultacji i warsztatów dla uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) 

i nauczycieli,  
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10) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej.   

8. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej regulują 

odrębne przepisy.  

  

§ 7  

  

1) Szkoła umożliwia pobieranie nauki uczniom niepełnosprawnym, posiadającym 

orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego, poprzez:  

1) organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów z dysfunkcją narządu 

ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle 

chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania 

w warunkach szkolnych,  

2) organizowanie zajęć rewalidacyjnych,  

3) organizowanie form pomocy zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w orzeczeniu 

poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

  

§ 8  

  

1. Szkoła tworzy i realizuje szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.   

2. Program wychowawczo - profilaktyczny jest dokumentem pozwalającym scalać 

oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne szkoły oraz środowiska uczniów. 

Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej i profilaktycznej skierowane do 

pracowników dydaktycznych i administracyjnych, Samorządu Uczniowskiego, Rady 

Wolontariatu, harcerstwa oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, 

przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – 

wychowawczych. Program zawiera całościowe oddziaływania wychowawcze wraz 

z uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi w zależności od potrzeb uczniów 

zarówno w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak 

i zapobiegania i przeciwdziałania zachowaniom problemowym.    

3. Program wychowawczo-profilaktyczny stanowi załącznik nr 1 do statutu.   

  

§ 9  

  

1. Szkoła organizuje naukę religii lub etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Naukę religii lub etyki organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców lub 

prawnych opiekunów dzieci.  
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§ 10  

  

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu na terenie placówki poprzez:  

1) powierzanie ich na zajęciach edukacyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych 

i pozalekcyjnych nauczycielowi zgodnie z jego przydziałem czynności lub 

nauczycielowi zastępującemu.  

2) pełnienie dyżurów przez nauczycieli na przerwach międzylekcyjnych na 

korytarzach szkolnych, w stołówce szkolnej oraz w szatniach przed rozpoczęciem 

i po zakończeniu zajęć.  

2) W czasie dyżurów nauczyciel jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo uczniów, 

zapobiegać wszelkim przejawom zagrożenia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałać 

zaśmiecaniu i dewastacji obiektu szkolnego.  

3) Czas i miejsce dyżuru określa harmonogram opracowany przez dyrektora szkoły.  

4) Każdy nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z ww. harmonogramem.  

5) Nauczyciel mający zastępstwo za innego nauczyciela przejmuje również jego 

dyżury.  

6) Konieczność zejścia z dyżuru nauczyciel zgłasza wcześniej dyrektorowi szkoły.  

7) W stosunku do nauczyciela, który opuścił dyżur bez usprawiedliwienia, stosuje się 

kary porządkowe.   

8) Wszyscy pracownicy szkoły, będący świadkiem wypadku, zobowiązani są do 

udzielenia pierwszej pomocy i niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły 

o zaistniałym zdarzeniu.   

9) 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.  

10) W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, szkoła 

prowadzi monitoring wizyjny za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

  

§ 11  

  

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć poza terenem szkoły oraz 

w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę.   

2. Organizację zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły ustala się zgodnie 

z regulaminem organizacji wyjść i wycieczek, stanowiącym załącznik nr 2 do statutu.  

3. Szkoła sprawuje również opiekę nad uczniami podczas imprez szkolnych 

i środowiskowych.  
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4. Przy organizacji  zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów 

oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych 

opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą 

się one odbywać.  

  

§ 12  

  

W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach publicznych 

szkoła:  

1. prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich z przepisami 

ruchu drogowego,  

2. organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego 

i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach,  

3. współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu 

drogowego.  

  

§ 13  

  

1. Uczniom będącym w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych szkoła wnioskuje 

o pomoc materialną do odpowiednich organów.  

2. Uczniom, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce rada pedagogiczna wnioskuje do 

prezydenta o przyznanie stypendium edukacyjnego.  

  

Rozdział IV Organy szkoły  

  

§ 14  

  

Organami szkoły są:  

1. dyrektor szkoły,  

2. rada pedagogiczna,  

3. rada rodziców,  

4. samorząd uczniowski,  

5. rada wolontariatu.   

  

§ 15  

  

1. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich 

pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje 

opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.  
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2. Dyrektor szkoły w szczególności:  

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,   

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju, 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,   

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte 

w ramach ich kompetencji stanowiących,  

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki 

zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową 

i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,   

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę,   

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,  

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,  

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza oraz rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,  

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia,  

11) współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą.   

  

§ 16  

  

1. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.  

2. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.   

  

§ 17  

  

1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty 

z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.  

2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów 

w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki.   

3. Skreślenie, o którym mowa w ust. 2 następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.  
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§ 18  

  

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:  

1. dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,  

2. realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach ich 

kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,  

3. właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkole,   

4. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów 

i wychowanków,  

5. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,  

6. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także za 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 

szkołę poza obiektami szkolnymi.  

§ 19  

  

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w nim nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności: 1) decyduje 

o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników;   

2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom szkoły,   

3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,   

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników, 

zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych 

warunków,   

5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

odrębnymi przepisami,   

6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.  

2. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

rodzicami, samorządem uczniowskim i radą wolontariatu.   

  

§ 20  

  

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  
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3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego lub za zgodą na wniosek rady pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

iopiekuńczej szkoły.   

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę 

bieżących potrzeb.   

5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny i z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co 

najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.  

  

§ 21  

  

1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.  

2. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem rady.  

3. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacje o działalności szkoły.  

  

§ 22  

  

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów 

pracy szkoły,  

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole,  

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,  

5) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu 

doskonalenia pracy szkoły.    

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych,  

2) projekt planu finansowego szkoły,  
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3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom 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,  

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.1, niezgodnych 

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

  

§ 23  

  

1. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, stanowiący załącznik nr 3 do 

statutu.   

2. Rada pedagogiczna uchwala statut szkoły albo jego zmiany.   

3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.   

4. W przypadku określonym w ust. 3 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę 

pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.   

  

§ 24  

  

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności, co najmniej połowy jej członków.  

2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  

3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady 

pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców  

(opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

  

§ 25  

  

1. W szkole tworzy się stanowiska wicedyrektora, jeżeli szkoła liczy co najmniej 12 

oddziałów.  

2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, odpowiednio do warunków 

organizacyjnych szkoły.   
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3. Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze wykonują zadania zgodnie 

z ustalonym przez dyrektora szkoły przydziałem kompetencji.  

  

§ 26  

  

1. W szkole działa rada rodziców, będąca reprezentacją rodziców uczniów.  

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, stanowiący załącznik nr 4 do 

statutu.  

5. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.   

6. Rada rodziców:  

1) pobudza i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań szkoły,  

2) wspiera działalność statutową szkoły, gromadząc fundusze z dobrowolnych 

składek rodziców oraz innych źródeł.   

7. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa 

w ust. 4.  

8. Szczegółowe kompetencje rady rodziców zawarte są w regulaminie rady rodziców, 

o którym mowa w ust.4.  

  

§ 27  

  

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu 

uczniowskiego.   

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.   

4. Regulamin samorządu uczniowskiego stanowi załącznik nr 5 do statutu.  

5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

6. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, a 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,  
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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 gazetki 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 i szkolnej rady 

wolontariatu.  

7. Samorząd opiniuje wnioski dyrektora szkoły w sprawie przeniesienia ucznia do innej 

szkoły.  

8. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu.  

9. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontoriackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.   

  

§ 28  

  

1. Rada wolontariatu działa na podstawie regulaminu, który stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego statutu.   

2. Rada wolontariatu współpracuje z dyrektorem w zakresie zdiagnozowania potrzeb, 

organizacji i realizacji zadań w zakresie wolontariatu.   

3. Szkolny wolontariat jest szansą dla wolontariuszy na zdobycie nowej wiedzy i nowych 

umiejętności, takich jak:  

1) udzielanie korepetycji uczniom z problemami w nauce,  

2) pomocy rzeczowej potrzebującym uczniom szkoły,  

3) przeprowadzanie lekcji, wykładów z tematu znanego uczniowi,  

4) zbiórki książek,  

5) działania kulturalne, szkolne spektakle, tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek, 

głównie o tematyce humanitarnej.  

4. Rada wolontariatu może stanowić narzędzie do koordynacji zadań z zakresu 

wolontariatu, przez m.in.:  

1) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym,  

2) diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły,  

3) opiniowanie oferty działań wolontariackich,  

4) decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.  

  

§ 29  
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1. Organy szkoły są niezależne, posiadają prawo swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą - Prawo oświatowe 

i statutem szkoły.  

2. Organy szkoły wzajemnie informują się o podejmowanych i planowanych działaniach 

oraz decyzjach poprzez:  

1) wymianę dokumentów,  

2) wspólne posiedzenia przedstawicieli wszystkich organów szkoły.  

3. Organy szkoły podejmują działania na rzecz rozwiązywania konfliktów wewnątrz 

szkoły, w przypadku braku porozumienia spory rozstrzyga organ prowadzący.  

  

§ 30  

  

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności 

organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły.  

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których 

mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły wyrażonej po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

rodziców.  

§ 31  

  

1. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność 

dydaktycznowychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem 

merytorycznym i metodycznym dyrektora.  

2. Cele i sposoby działania:  

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do 

czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym,  

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na 

potrzeby innych,  

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska 

naturalnego,  

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań,  

5) wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk 

oczekujących pomocy,  

6) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej, 7) promocja idei wolontariatu 

w szkole.  
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3. Za zgodą rodziców oraz dyrektora opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych 

może sprawować wolontariusz.  

4. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 

zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i dyrektora.  

5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania 

odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek 

posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych 

przepisów.  

  

§ 32  

  

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci i młodzieży zgodnie z założeniami szkolnego programu wychowawczo- 

profilaktycznego.  

2. Szkoła organizuje zebrania wszystkich rodziców, co najmniej 2 razy w semestrze, na 

których:  

1) zaznajamia z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi,  

2) zaznajamia z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.  

3. Wychowawcy klas organizują spotkania dla rodziców, na których:  

1) rzetelnie informują rodzica na temat dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn 

i trudności w nauce,  

2) informują i udzielają porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci 

i młodzieży.  

4. Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór 

opinii na temat pracy szkoły.  

  

§ 33  

  

1. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:  

1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców 

i uczniów rozstrzyga dyrektor z możliwością odwołania się stron do organu 

prowadzącego szkołę,  

2) sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz 

między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością 

odwołania się stron do dyrektora,  

3) sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami szkoły, a także 

między nauczycielem a rodzicami uczniów, rozstrzyga dyrektor z możliwością 

odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę lub sądu,  
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4) sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty 

między nauczycielami i pracownikami szkoły a dyrektorem rozwiązuje organ 

prowadzący szkołę z możliwością odwołania się stron do sądu.  

2. W rozstrzyganiu konfliktów należy kierować się zasadami partnerstwa, obiektywizmu 

oraz dobra publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii. 3. 

Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, 

samorządu szkolnego, rady rodziców muszą być rozpatrywane przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron.  

4. W przypadku rażącego naruszenia statutu i regulaminów szkoły lub powstania innego 

sporu, dyrektor, samorząd szkolny, rada rodziców, indywidualny nauczyciel lub 

rodzice mogą odwołać się do władz państwowych i samorządowych.  

  

Rozdział V Organizacja pracy szkoły  

  

§ 34  

  

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.  

2. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się 1 września, a kończą 

w pierwszy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada 

w piątek lub sobotę zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 

1 września.  

§ 35  

  

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji 

szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.  

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:  

1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze,   

2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin 

zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

3) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,  

4) ustalenie liczby etatów pracowników administracji i obsługi oraz etatów 

przeliczeniowych,  

5) liczbę oddziałów poszczególnych klas,  



19  

  

6) liczebność uczniów w oddziale,   

7) zasady podziału na grupy,  

8) określenie w poszczególnych oddziałach:  

a) tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym 

godzin wynikających z podziału na grupy oraz godzin do dyspozycji dyrektora,  

b) tygodniowego wymiaru godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia 

w rodzinie,  

c) wymiaru godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,  

d) wymiaru i przeznaczenia godzin, które organ prowadzący może dodatkowo 

przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, 

w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby 

godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

e) tygodniowego wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.  

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć 

określający organizację stałych zajęć edukacyjnych i nadobowiązkowych zajęć 

pozalekcyjnych.   

§ 36  

  

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów, bloków przedmiotowych i ścieżek edukacyjnych obowiązkowych 

określonym programem nauczania na danym etapie kształcenia i zestawem programów 

dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów.  

3. Dopuszcza się tworzenia oddziałów większych niż 25 osób, przypadku przyjęcia 

dziecka z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do 

oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie 

szkoły.  

4. Przyjęcie dziecka z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia 

zamieszkałego w obwodzie szkoły, następuje po poinformowaniu przez dyrektora 

szkoły rady oddziałowej, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 25.   

5. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2, zwiększając 

liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25, na wniosek rady oddziałowej oraz po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego.   

6. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie 

więcej niż o 2 uczniów.   
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7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona 

zgodnie z ust. 5 i 6 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera 

nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym 

oddziale.   

8. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 5 i 6 może funkcjonować 

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

  

§ 37  

  

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne 

z zakresu kształcenia ogólnego,  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania,  

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,  

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów i inne.  

2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także dodatkowe zajęcia 

edukacyjne np. nauka religii, etyki oraz wychowanie do życia w rodzinie.  

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

  

§ 38  

  

1. W klasach IV-VIII oddział można dzielić na grupy na zajęcia z języka obcego, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego.  

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języka obcego w oddziałach 

liczących ponad 24 uczniów.  

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na 

grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2 można dokonać za zgodą organu 

prowadzącego.  

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 

26 uczniów, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.   
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5. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: informatyki i z języków obcych 

nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być 

prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 

uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się liczbę stanowisk komputerowych 

w pracowni komputerowej lub stopień zaawansowania znajomości języka obcego.   

  

§ 39  

  

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców (prawnych opiekunów), szkoła organizuje świetlicę.  

2. Świetlica stanowi pozalekcyjną formę wychowawczo- opiekuńczej działalności 

szkoły.  

3. Godziny świetlicy określa Dyrektor szkoły po uwzględnieniu wniosków Rady 

Rodziców.  

4. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców 

(prawnych opiekunów) dziecka.   

5. Zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi obejmowani są także uczniowie 

potrzebujący zapewnienia opieki w sposób doraźny (np. nieuczestniczący w lekcjach 

religii, basenu, wdż itd.) i w miarę potrzeby.    

6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów 

w grupie nie powinna przekraczać 25.  

7. Do zadań świetlicy należy:  

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

odrabiania lekcji,   

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz form kultury fizycznej, 

w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,  

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie 

zajęć w tym zakresie,  

4) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,  

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,  

6) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,  

7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków świetlicy.  

8. Świetlica pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną, edukacyjną.   

9. Zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy, stanowiący załącznik nr 7 

do statutu.  

§ 40  

  

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadów w stołówce szkolnej.  
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2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala organ prowadzący 

szkołę.  

3. Zasady korzystania ze stołówki określa regulamin stołówki, stanowiący załącznik nr 8 

do statutu.  

  

§ 41  

  

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z kącikiem czytelniczym wraz 

z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), która jest pracownią 

szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznowychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości 

wiedzy o mieście i regionie.  

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, 

a także inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.   

3. Biblioteka współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz bibliotekami 

(miejską, publiczną i biblioteką pedagogiczną) w zakresie organizacji różnorodnych 

działań na rzecz czytelnictwa: konkursy, spotkania z pisarzami i inne imprezy 

kulturalne.  

4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:  

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,  

2) korzystanie z zasobów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę (jednorazowe 

wypożyczenie maksymalnie 3 książek na okres jednego miesiąca),  

3) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej,  

4) korzystanie z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej posiadającego 

stanowiska komputerowe.  

5. Czas pracy biblioteki umożliwia dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu.  

6. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:  

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,  

2) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i innych,  

3) przeprowadzanie rozmów z czytelnikami o książkach, zachęcanie do czytelnictwa, 

poradnictwo czytelnicze,  

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych i akcji czytelniczych,  

5) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu 

czytelnictwa na zebrania rady pedagogicznej,  

6) eksponowanie nowości wydawniczych,  
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7) prowadzenie dokumentacji biblioteki, dziennika zajęć biblioteki, ksiąg 

inwentarzowych i rejestru ubytków,  

8) dbanie o stan księgozbioru, jego wygląd i zabezpieczenie,  

9) troska o ład i wystrój biblioteki,  

10) zakup książek i lektur,  

11) zakup książek na nagrody dla najlepszych uczniów,  

12) organizowanie zajęć wdrażających do samodzielnego poszukiwania 

i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią 

informacyjną,  

13) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację biblioteki.  

7. Rozkład czasu pracy i szczegółowy przydział czynności bibliotekarzy określa dyrektor 

szkoły.  

8. Biblioteka realizuje część zadań w formie- lekcji bibliotecznych, pokazów, konkursów 

i imprez.  

9. Szczegóły pracy biblioteki określa Regulamin biblioteki, stanowiący załącznik nr 9 do 

statutu.   

§ 42  

  

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia z niezbędnym 

wyposażeniem:   

1. sale lekcyjne,  

2. biblioteka z kącikiem czytelniczym,  

3. świetlica,  

4. stołówka szkolna z zapleczem kuchennym,  

5. zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,  

6. gabinet terapii pedagogicznej,  

7. gabinet logopedyczny,  

8. gabinet profilaktyki szkolnej i pomocy przedlekarskiej,  

9. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,  

10. archiwum, 11. szatnie.  

Rozdział VI  

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  

  

§ 43  

  

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1,  

określają odrębne przepisy.    
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§ 44  

  

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów.  

2. Nauczyciel w szczególności:  

1) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach 

i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach 

i planie pracy szkoły,  

2) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje 

o jego modernizację do dyrektora szkoły,  

3) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniając rozwój 

psychofizyczny uczniów ich potrzeby, zdolności i zainteresowania,  

4) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznane potrzeby uczniów,  

5) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów,   

6) informuje rodziców, radę pedagogiczną o wynikach dydaktycznowychowawczych 

swoich uczniów,  

7) doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnosi poziom 

wiedzy merytorycznej,  

8) prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania, wychowania i opieki.   

3. Nauczyciel ma prawo do:  

1) decydowania o wyborze programu nauczania, doboru metod, form 

organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego 

przedmiotu,  

2) decydowania o treści programu koła zainteresowań lub zespołu w porozumieniu 

z samorządem uczniowskim,  

3) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów.  

4. Nauczyciel odpowiada za:  

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych nauczanego przedmiotu,  

2) stan warsztatu pracy, przydzielonych mu sprzętów, urządzeń oraz środków 

dydaktycznych,  

3) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i w czasie pełnionych dyżurów,  

4) nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistnieniu wypadku ucznia lub 

wybuchu pożaru,  

5) zniszczenie lub utratę składników majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych 

mu przez dyrektora szkoły, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru 

i zabezpieczenia.  



25  

  

  

§ 45  

  

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności:  

1. ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania i podręczników oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb,   

2. korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków i ścieżek edukacyjnych 

w praktyce realizacyjnej, porozumiewanie się, co do wymagań programowych 

i organizacji mierzenia osiągnięć uczniów,  

3. porozumiewanie się zespołu z rodzicami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych 

zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów,  

4. uzgodnienia tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową.  

  

§ 46  

  

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo- zadaniowe.  

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.  

  

§ 47  

  

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.  

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby 

nauczyciel –wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego.   

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do 

wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły i wynikać ze 

szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, a w szczególności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,  

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.  

4. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.3:  

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,  

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:  
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a) różne formy życia zespołowego, rozwijającego 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, pedagogiem szkolnym oraz 

innymi specjalistami, uzgadniając z nimi i koordynując 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 (opiekunami prawnymi) uczniów, w celu:  

a) poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,  

b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich 

działaniach,  

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.  

5) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

5. Wychowawca realizuje program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, na podstawie 

którego opracowuje plan wychowawcy klasowego i tematykę godzin 

wychowawczych.   

6. Wychowawca organizuje zebrania z rodzicami oraz utrzymuje indywidualne kontakty 

z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów.   

7. Wychowawcy klas III przekazują wychowawcom klas IV informacje o uczniach 

dotyczące ich zachowania, osiągnięć i trudności w nauce.  

8. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia.  

9. Wychowawca klasy współdecyduje z samorządem klasy, rodzicami uczniów 

o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy.  

10. Wychowawca wnioskuje o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych 

i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby 

zdrowia i dyrektora szkoły.  

11. Wychowawca uzyskuje pomoc merytoryczną i psychologiczno – pedagogiczną od 

dyrektora szkoły i instytucji wspomagających szkołę.  

  

§ 48  

  

1. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:   

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub 

z przyczyn organizacyjnych szkoły,   

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,   

3) na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału lub 

Samorządu Uczniowskiego.  
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2. Wnioski, o których mowa w ust. 3 nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich 

załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.   

3. Decyzja o zmianie wychowawcy jest ostateczna.  

  

  

§ 49  

  

1. W szkole zatrudnia się pedagoga i psychologa szkolnego.   

2. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:   

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w  celu określenia przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,  

2) diagnozowania sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,  

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb,  

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży,  

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego,  

6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom, 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,  

7) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,  

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych,  

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów,  

10) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

11) w klasach 7-8 planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na 

rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku 

kształcenia i zawodu.  

3. W szkole zatrudnia się logopedę.  

4. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów,  
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2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców  

(prawnych opiekunów) w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów 

i eliminowania jej zaburzeń,  

3) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

uczniów,  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno — pedagogicznej.  

§ 50  

  

1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów, organizowanych przez szkołę, mogą 

brać udział także wolontariusze.  

2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia.  

3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie 

określonym w porozumieniu z dyrektorem szkoły.   

  

Rozdział VII  

Uczniowie szkoły  

  

§ 51  

  

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą 

7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.  

2. Zasady rekrutacji określa organ prowadzący szkołę.  

  

§ 52  

  

1. W klasach pierwszych tworzy się spośród chętnych uczniów z obwodu szkoły, a jeżeli 

jest brak wystarczającej liczby kandydatów, spoza obwodu, klasę chóralną, w której 

realizowany jest innowacyjny program klas chóralnych. Do klasy przyjmuje się 

uczniów, którzy:  

1) mają rozpoznane uzdolnienia muzyczne stwierdzone przez nauczyciela muzyki,  

2) przedłożą pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczęszczanie do 

klasy chóralnej.  

2. W klasach chóralnych realizowany jest rozszerzony program wychowania 

muzycznego oraz prowadzone są chóralne zajęcia pozalekcyjne.  

3. Uczniowie klas chóralnych biorą udział w koncertach szkolnych i pozaszkolnych, 

a także wyjeżdżają na konkursy i przeglądy śpiewu chóralnego.  
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§ 53  

  

1. W szkole przestrzega się konwencji o prawach dziecka. Uczeń ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej,  

2) zapoznania się z statutem szkoły,  

3) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie 

z odrębnymi przepisami,   

4) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,  

5) korzystania z pomocy doraźnej, stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,  

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym,  

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,  

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  

9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce,  

10) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

11) korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz 

zawodowego,  

12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych zgodnie z odrębnymi 

regulaminami,  

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole,  

14) wybierania i bycia wybranym do organizacji szkolnych,  

15) informacji o terminach sprawdzianów wiadomości,  

16) informacji o każdej ocenie wystawionej przez nauczyciela,  

17) przywilejów wprowadzanych na dany rok szkolny przez radę pedagogiczną na 

wniosek samorządu uczniowskiego,  

18) uczestniczenia w imprezach sportowych, wycieczkach i zajęciach rozrywkowych 

w Dniu Dziecka i innych,  

19) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych 

i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych),  

20) poprawy ocen zgodnie z zasadami zawartymi w przedmiotowym systemie 

oceniania,  
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21) korzystania z telefonu w sekretariacie szkoły, gdy chce zadzwonić do rodziców  

(opiekunów prawnych) w ważnej sprawie.   

2. Uczeń ma prawo odwołać się do rzecznika praw ucznia w szkole lub rzecznika praw 

ucznia przy kuratorze oświaty, jeżeli uważa, że jego prawa zostały naruszone.  

3. Rzecznikiem praw ucznia w jest nauczyciel wybrany samorząd uczniowski.  

4. Obowiązkiem rzecznika praw ucznia w szkole jest obrona praw ucznia na wniosek 

samego ucznia.   

§ 54  

  

1. Uczeń ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły wyłącznie podczas przerw międzylekcyjnych oraz 

przed zajęciami i po ich zakończeniu, za zgodą nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 4.  

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie lub kradzież urządzeń 

elektronicznych przyniesionych przez ucznia, poza urządzeniami zdeponowanymi 

u dyrektora szkoły.  

3. Na czas zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy i inne 

urządzenia elektroniczne. Sprzęt powinien znajdować się w plecaku szkolnym.   

4. W czasie pobytu  w szkole uczniowi nie wolno używać telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych do nagrywania, filmowania i fotografowania.  

5. W przypadku, gdy uczeń używa telefonu komórkowego lub innych urządzeń 

elektronicznych niezgodnie ze statutem szkoły, nauczyciel ma obowiązek odnotować 

ten fakt w dzienniku.  

6. W przypadku, gdy uczeń w rażący sposób narusza postanowienia statutu (narusza 

dobra osobiste innych osób poprzez fotografowanie, nagrywanie i filmowanie, 

notorycznie korzysta z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych), nauczyciel ma 

obowiązek odebrania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, a następnie 

zdeponowania go w obecności ucznia u dyrektora szkoły po uprzednim wyłączeniu go 

przez ucznia.  

7. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Zostają oni 

zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym o konsekwencjach 

prawnych, związanych z naruszeniem prywatności uczniów lub pracowników szkoły). 

8. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu lub 

innych urządzeń elektronicznych do szkoły.  

  

§ 55  

  

1. Rodzic (opiekun prawny) usprawiedliwia osobiście telefonicznie lub na piśmie 

nieobecność dziecka w szkole, podając przyczynę nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia zakończenia 

nieobecności.  
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2. Wychowawca ma obowiązek przechowywać pisemne usprawiedliwienia przynoszone 

przez ucznia przez dany rok szkolny tak, aby umożliwić wgląd do nich osobom 

zainteresowanym (rodzicom, prawnym opiekunom, nadzorowi).  

3. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy uczeń często opuszcza zajęcia szkolne) 

wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem szkoły i rodzicem (prawnym 

opiekunem) ustala inny sposób usprawiedliwiania nieobecności dziecka.  

4. W uzasadnionych przypadkach istnieje również telefoniczna forma usprawiedliwienia 

nieobecności ucznia na zajęciach.  

5. Rodzie (opiekun prawny) powinien poinformować wychowawcę klasy o przyczynie 

i przewidywanym okresie nieobecności dziecka dłuższym niż tydzień, jeżeli przyczyna 

tej nieobecności jest wiadoma lub możliwa do przewidzenia.  

  

 

§ 56  

  

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy 

oddziału.  

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.  

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego.  

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.  

5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego 

ze wskazaniem właściwego adresata.  

6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia.  

7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki 

służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.  

8. Wnoszący skargę otrzymuje pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.  

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, 

otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, 

na które dekretowano skargę.  

11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.  

  

§ 57  

  

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, 

a w szczególności:  

1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,  
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2. usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych,  

3. rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,  

4. odrabiania zadań domowych, noszenia przyborów szkolnych, a ich brak zgłaszania 

przed lekcją,  

5. właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych,  

6. właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów,  

7. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły,  

8. dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz przestrzegania zakazu posiadania 

i palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających,  

9. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,  

10. dbania o ład i estetykę swojego miejsca pracy, porządek w klasie, na korytarzu i terenie 

szkoły,  

11. zmieniania obuwia w szatni szkolnej,  

12. dbania o schludny i czysty wygląd oraz noszenia odpowiedniego ustalonego przez 

szkołę stroju,  

13. pełnienia dyżurów w klasie i w szkole,  

14. godnego zachowywania się w miejscach publicznych, dbania o dobre imię szkoły,  

15. naprawiania wyrządzonych przez siebie szkód niematerialnych,  

16. podczas uroczystości szkolnych nosić obowiązkowo strój odświętny (biała 

bluzka/koszula, granatowe/czarne spodnie/spódnica),  

17. podczas przerw i na lekcji przebywać w budynku szkoły, wyjątek stanowią lekcje 

zorganizowane poza budynkiem szkoły,  

18. aktywnie uczestniczyć w lekcji i przestrzegać ustalonych zasad,  

19. uzupełniać braki wynikające z absencji,  

20. starannie prowadzić zeszyt zgodnie z wymaganiami nauczyciela,  

21. pozostawiać salę lekcyjną w nienagannym porządku,  

22. niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy 

dydaktycznych,  

23. usunięcia dokonanych przez siebie zniszczeń w wyznaczonym terminie,  

24. ochrony i zabezpieczenia własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą.  

  

§ 58  

  

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:  

1) bardzo dobre wyniki w nauce   



33  

  

2) wzorową frekwencję w roku szkolnym,  

3) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,  

4) pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,  

5) wzorową postawę wobec obowiązków szkolnych, rówieśników i dorosłych.  

2. Nagroda może być udzielona w następującej formie:  

1) pochwała przez wychowawcę klasy,  

2) pochwała przez dyrektora szkoły,  

3) pochwała przez dyrektora szkoły przed społecznością szkolną,  

4) nagroda rzeczowa,  

5) zamieszczenie informacji w mediach.  

  

§ 59  

  

1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły, a w szczególności za: 

1) lekceważenie i zaniedbywanie nauki i innych obowiązków szkolnych,  

2) opuszczenia godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w tym wybranych lekcji 

oraz unikania sprawdzianów,  

3) naruszenie porządku szkolnego,  

4) lekceważenie wychowawcy, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,  

5) demoralizujący wpływ na społeczność uczniowską (wymuszenia, zastraszanie, 

szantaż, przemoc psychiczna: mobbing, stalking, cyberprzemoc, jak również 

przemoc fizyczna),  

6) palenie papierosów w szkole, na imprezach szkolnych, turystycznokrajoznawczych 

oraz poza szkołą,  

7) picie alkoholu na terenie szkoły, na imprezach zorganizowanych w szkole oraz 

poza szkołą,  

8) wnoszenie na teren szkoły alkoholu, papierosów, narkotyków i innych środków 

odurzających,  

9) namawianie i zachęcanie innych uczniów do używania niedozwolonych 

i szkodzących zdrowiu używek,  

10) rozprowadzanie na terenie szkoły i poza szkołą  niedozwolonych i szkodzących 

zdrowiu używek,  

11) udział w bójkach, namawianie do bójek, rozwiązywanie konfliktów w sposób 

agresywny, zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych uczniów,   

12) używanie innych niedozwolonych i szkodzących zdrowiu używek,  

13) niewłaściwe zachowanie się poza szkołą, a przede wszystkim zachowanie 

sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;  

14) zniszczenie mienia szkoły;  
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15) dopuszczenie się chuligańskich czynów.  

2. Kara może być udzielona w następującej formie:  

1) upomnienie wychowawcy klasy,  

2) upomnienie dyrektora szkoły,  

3) obniżenie zachowania,  

4) nagana dyrektora szkoły,  

5) zakazu uczestniczenia w imprezach klasowych, szkolnych i wycieczkach 

organizowanych przez szkołę,  

6) przeniesienie do równoległej klasy,  

7) przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły 

w przypadkach określonych w ust.3,  

8) zakaz reprezentowania szkoły w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.  

3. Uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły podstawowej za:  

1) dopuszczenie się chuligańskich wybryków w szkole lub poza szkołą,  

2) spożywanie alkoholu podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych,  

3) rozprowadzanie i zażywanie narkotyków oraz  innych środków odurzających.  

4. Kara powinna być zastosowana do 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu 

obowiązków uczniowskich i po upływie 1 miesiąca od dopuszczenia się tego 

naruszenia.  

5. Uczeń może być ukarany tylko jedną karą za jedno przewinienie.  

6. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków 

uczniowskich, stopień winy i dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków.  

7. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od  kary do dyrektora szkoły w ciągu 

3 dni od jej otrzymania.  

8. O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu 

opinii samorządu uczniowskiego, wychowawcy i rzecznika praw ucznia w szkole.  

9. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.   

10. W przypadku odrzucenia odwołania, o którym mowa w ust. 8 uczeń lub jego rodzice 

mają prawo odwołać się do rzecznika praw ucznia przy kuratorze oświaty.  

§ 60  

  

W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą rady 

pedagogicznej i opinią samorządu uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora 

Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu 

wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal:  

1. notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły,  

2. nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia,  

3. wchodzi w konflikt z prawem,  

4. świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze,  
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5. ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na 

pozostałych uczniów,  

6. dokonuje kradzieży,  

7. demoralizuje innych uczniów,  

8. umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka,  

9. jest agresywny- dokonuje pobić i włamań,  

10. używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych,  

11. nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego.  

  

§ 61  

  

Szczegółowe obowiązki i prawa zawiera kodeks ucznia, stanowiący załącznik nr 10 do 

statutu.   

§ 62  

  

Szkoła informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary.  

  

Rozdział VIII  

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

  

§ 63  

  

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz formułowaniu 

oceny.  

2. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,  

2) zachowanie ucznia.  

  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) poinformowanie ucznia i rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

i postępach w tym zakresie,  

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,  

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,  
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4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia,  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktycznowychowawczej,  

6) obserwowanie rozwoju ucznia, gromadzenie informacji o jego postępach,  

7) diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych.  

4. W szkole funkcjonuje darmowy dziennik elektroniczny programu UONET+, do 

którego mają dostęp uczniowie, rodzice i nauczyciele, pozwalający na bieżąco 

monitorować informacje o postępach uczniów.   

5. „Przedmiotowe zasady oceniania” stanowią załącznik nr 12 do Statutu Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli  

  

§ 64  

  

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich 

rodziców (prawnych opiekunów),  

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,  

3) bieżące ocenianie uczniów,  

4) systematyczne sprawdzanie osiągnięć uczniów i badanie wyników,  

5) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole,  

6) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,  

7) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także warunki 

i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania,  

8) przeprowadzanie próbnych egzaminów oraz sprawdzianów wiedzy z wybranych 

przedmiotów,  

9) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.  

2. Ocenianiu podlegają wszelkie formy aktywności ucznia w klasie i poza nią, 

w szczegółach opracowane przez nauczycieli w zespołach przedmiotowych zgodnie 

z ich specyfiką.   
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3. Formy i sposoby oceniania bieżącego:   

1) oceny cząstkowe określające poziom wiedzy i umiejętności uczniów ustala się na 

podstawie:   

a) pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności,  

b) prac klasowych lub sprawdzianów 1-2 godzinnych po zakończeniu działu 

programowego,  

c) testów,  

d) kartkówek (do 15 min.) obejmujących nie więcej niż trzy ostatnie tematy zajęć 

edukacyjnych,  

e) pracy ucznia na lekcji,  

f) odpowiedzi ustnych,  

g) aktywności (w tym pracy w zespole),  

h) współudziału w prowadzeniu zajęć (np. referat),  

i) samodzielnej pracy domowej ucznia,  

j) pracy pisemnej w zeszycie,  

k) prac projektowych,  

l) ćwiczeń praktycznych,   

m) kart pracy,  

n) dyktand,  

o) inne.  

4. Częstotliwość oceniania przedmiotowego jest uwarunkowana tygodniową liczbą 

godzin z przedmiotu, liczba ocen jest wprost proporcjonalna do liczby godzin 

realizowanych tygodniowo.  

5. Informacje o terminie przeprowadzania sprawdzianów nauczyciel przekazuje uczniom 

nie później niż tydzień przed sprawdzianem i odnotowuje ten fakt poprzez wpis 

w edzienniku.    

6. Liczba sprawdzianów w tygodniu nie może przekraczać:  

1) jeden w klasach I-III  

2) dwóch w klasach IV-VIII.  

7. Uczeń ma możliwość poprawienia bieżącej oceny niedostatecznej i innej 

niezadawalającej oceny poprzez uzupełnienie braków oraz zaprezentowanie wiedzy 

i umiejętności w sposób ustalony z nauczycielem:   

1) w celu uzupełnienia braków uczeń może zwrócić się o pomoc do nauczyciela 

przedmiotu,  

2) nieobecność ucznia na sprawdzianie wiedzy i umiejętności zobowiązuje ucznia do 

uzupełnienia go w terminie i na zasadach określonych przez nauczyciela,   

3) warunki poprawy bieżących ocen uczeń ustala z nauczycielem przedmiotu.   
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8. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce mogą korzystać z różnych form 

dodatkowej pomocy i sprawdzania wiedzy i umiejętności w formie i w terminach 

uzgodnionych z nauczycielem.   

9. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

10. W szkole organizowana jest pomoc dla uczniów mających trudności w nauce w formie 

i na zasadach określonych w „Rozporządzeniu MEN w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Pomoc może być 

zorganizowana na stałe i zaplanowana w organizacji pracy szkoły lub doraźna, 

organizowana okresowo, jeżeli wynika z potrzeb uczniów.   

  

§ 65  

  

1) Rodzice mają prawo do rzetelnej informacji na temat swego dziecka (jego zachowania, 

postępów w nauce, przyczyn niepowodzeń) oraz uzyskania porad w sprawie 

wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.  

2) Przy wyborze sposobu udostępniania sprawdzonych prac, szkoła bierze pod uwagę 

realne możliwości szybkiego otrzymania przez ucznia i jego rodziców danej pracy, 

np.: przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii, udostępnienie pracy 

do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców.   

3) Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i rodziców 

o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.  

4) Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców 

o zasadach oceniania zachowania.  

5) O szczegółowych bieżących wymaganiach edukacyjnych w szkole uczeń 

informowany jest na bieżąco w czasie zajęć dydaktycznych i wychowawczych.  

6) Nauczyciel ustalając ocenę z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki, techniki, plastyki, zajęć technicznych, muzyki i zajęć artystycznych 

w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz w przypadku zajęć 

wychowania fizycznego, również systematyczność udziału ucznia w zajęciach i jego 

aktywność w działaniach na rzecz kultury fizycznej.  

7) Dyrektor na podstawie wydanej przez lekarza:  

1) opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zwalnia ucznia  

z wykonywania tych ćwiczeń, na czas określony w tej opinii;  

2) opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania 

fizycznego, informatyki i zajęć komputerowych, zwalnia ucznia z realizacji tych 

zajęć, na czas określony w tej opinii - a jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji 
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zajęć, o którym mowa w pkt 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".  

8) Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą być spełnione następujące 

wymogi:  

1) jawności zarówno dla uczniów jak i rodziców;  

2) obiektywności poprzez jasno określone kryteria wymagań na poszczególne oceny,  

3) celowości poprzez określenie, co uczeń osiągnął, a nad czym musi jeszcze 

popracować,  

4) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.  

9) Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić 

poprzez wskazanie zalet i braków oraz form, sposobów i terminów poprawy.  

10) Przyjmuje się następujący tryb informowania uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) o otrzymanych ocenach przez ucznia:   

1) rodzice są informowani o postępach i trudnościach w nauce, frekwencji oraz 

zachowaniu ich dzieci:  

a) na bieżąco korzystając z dziennika elektronicznego,  

b) na ogólnoklasowych spotkaniach z wychowawcą,  

c) podczas indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedmiotów 

i wychowawcą,  

d) telefonicznie - rozmowę dokumentuje się zapisem w dzienniku lekcyjnym.   

2) nauczyciel przedmiotu na dwa tygodnie przed klasyfikacją informuje ucznia 

o proponowanej ocenie podając jej uzasadnienie,  

3) ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje rodziców ucznia pisemnie na miesiąc 

przed klasyfikacją,  

4) zebrania rodziców z wychowawcą klasy i konsultacje indywidualne 

z nauczycielami przedmiotów w sprawie wyników nauczania odbywają się 

zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, zatwierdzonym przez radę pedagogiczną 

na początku roku szkolnego.  

  

§ 66  

  

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w § 58 ust.1 oraz oceny 

zachowania określone w § 59 ust.2.  

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, nie 

później niż na 14 dni przed Radą klasyfikacyjną. Jeżeli Rada klasyfikacyjna wypada 

po feriach zimowych propozycje ocen wystawione będą wówczas na 14 dni przed 
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rozpoczęciem ferii zimowych. Natomiast na 3 dni przed Radą klasyfikacyjną (okres 

ferii zimowych także nie jest wliczany) wystawione będą oceny śródroczne. Zapis ten 

dotyczy również terminów ustalania ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych.  

3. Klasyfikowanie roczne w klasach I –III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej 

oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania.  

4. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych według określonej skali ocen w § 58 ust.1 oraz oceny zachowania, 

według skali określonej w § 59 ust.2.  

5. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla 

niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania ustnie na 14 dni przed końcem roku 

i możliwościach ich poprawy podczas organizowanych zebrań z rodzicami.  

6. O przewidywanej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej rocznej i przewidywanym 

nieklasyfikowaniu ucznia wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) na piśmie lub telefonicznie na miesiąc przed zakończeniem 

roku szkolnego.  

7. Wyższą od przewidywanej roczną ocenę z zajęć edukacyjnych uczeń może uzyskać po 

uzupełnieniu wiadomości i umiejętności określonych na daną ocenę przez nauczyciela 

oraz wykazaniu tych wiadomości i umiejętności na sprawdzianie przeprowadzanym 

w formie pisemnej i ustnej.  

8. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest zgłoszenie pisemnego wniosku o chęci 

uzyskania oceny wyższej niż przewidywana w ciągu 3 dni od terminu zebrania 

wymienionego w ust. 5.  

9. Sprawdzian jest przeprowadzany przez nauczyciela w terminie uzgodnionym 

z uczniem i jego rodzicami.  

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną 

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

11. Klasyfikację roczną przeprowadza się nie później niż na 14 dni przed zakończeniem 

zajęć dydaktycznych, jest to również termin ustalania ocen z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
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§ 67  

  

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, począwszy od kl. IV szkoły 

podstawowej ustala się w następującej skali ocen:  

1) stopień celujący 6  

2) stopień bardzo dobry 5  

3) stopień dobry 4  

4) stopień dostateczny 3  

5) stopień dopuszczający 2  

6) stopień niedostateczny 1  

2. Dopuszcza się stosowanie w ocenianiu bieżącym stopni z plusami i minusami 

(w oznaczeniu +, -).  

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi a oceny bieżące są ocenami cyfrowymi. 

Zadaniem oceny opisowej jest dostarczenie dziecku i rodzicom informacji w formie 

opisu (komentarza) jakie umiejętności zostały już opanowane, co dziecko potrafi oraz 

z czym sobie nie radzi, jakie ma trudności i jakie działania ma podjąć, aby te problemy 

pokonać.  

4. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

  

§ 68  

  

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,  

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 7) okazywanie szacunku 

innym osobom, 8) noszenie szkolnego stroju.  

2. Do oceny z zachowania należy wziąć pod uwagę także:  

1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,  

2) pracę ucznia nad rozwijaniem własnych uzdolnień i zainteresowań,  

3) aktywność społeczną ucznia np. udział w działaniach lokalnych, pomoc koleżeńska 

w nauce, wolontariat, udział w akcjach i uroczystościach organizowanych przez 

szkołę   

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy czwartej 

szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:  
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1) wzorowe,  

2) bardzo dobre,  

3) dobre,  

4) poprawne,  

5) nieodpowiednie,  

6) naganne  

4. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.  

5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę oceny z zajęć edukacyjnych.  

6. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy najpóźniej na 14 dni przed śródrocznym 

lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przestrzegając 

kryteriów na poszczególne oceny szczególnie dotyczących godzin 

nieusprawiedliwionych oraz zachowań zagrażających bezpieczeństwu ucznia i innych 

osób. W przypadku nieobecności wychowawcy ocenę zachowania ustala wyznaczony 

przez dyrektora nauczyciel.  

7. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

1) uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni od śródrocznego zebrania rodziców 

składają do wychowawcy pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny zachowania z założeniem, że nie może być ona 

podwyższona o więcej niż jedną;  

2) wychowawca w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do 

spełnienia, które winny odzwierciedlać kryteria na daną ocenę zachowania i muszą 

być rygorystycznie przestrzegane przez ucznia przez cały okres kontraktu;  

3) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę 

z zachowania, jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu.  

  

§ 69  

  

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję 

do klasy programowo wyższej.  

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na 

wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonym w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem § 56 pkt 5, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  
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4. Uczniowie klas IV-VIII otrzymują promocje z wyróżnieniem, jeżeli uzyskają w wynik 

rocznej klasyfikacji średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych 4,75 

i więcej oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Uczeń wyróżniony otrzymuje 

świadectwo z biało- czerwonym paskiem i nadrukiem „z wyróżnieniem”.  

  

§ 70  

  

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin 

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego.  

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, której tryb, 

sposób postępowania oraz procedurę określają przepisy w sprawie oceniania 

i klasyfikowania.  

§ 71  

  

1. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy.   

2. Ocena z religii i etyki jest wliczana do średniej ocen śródrocznych i rocznych 

uzyskanych przez ucznia.  

  

§ 72  

  

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy ósmej uzyskał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć ujętych w szkolnym planie nauczania oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej a ponadto przystąpił do egzaminu 

ósmoklasisty.  

2. Uczniowie klas ósmej otrzymują promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyskają w wyniku 

rocznej klasyfikacji średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych 4,75 

i więcej oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Uczeń wyróżniony otrzymuje 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z biało-czerwonym paskiem i nadrukiem 

„z wyróżnieniem”.  

3. W ósmej klasie szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 

przeprowadza egzamin ósmoklasisty.  
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4. Egzamin ósmoklasisty ma powszechny i obowiązkowy charakter i jest 

przeprowadzany w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej w Warszawie.  

5. Procedury, warunki, tryb i sposób odbywania egzaminu oraz rodzaj dokumentacji 

określają odrębne przepisy.  

  

§ 73  

  

1. Ubiór ucznia do szkoły powinien być czysty, schludny, w kolorach stonowanych.   

2. W czasie uroczystości szkolnych i egzaminów uczniów obowiązuje strój odświętny.  

  

  

  

  

Rozdział IX Oddział przedszkolny  

  

§ 74  

  

Dla oddziału przedszkolnego nie tworzy się oddzielnego statutu lecz w statucie szkoły 

umieszcza się odrębne dla niego zapisy.  

  

§ 75  

  

1. W szkole organizuje się oddziały przedszkolne, w których realizowany jest obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego.  

2. Liczbę oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkole ustala corocznie 

organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły w taki sposób, by zapewnić 

warunki do realizacji bezpłatnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego wszystkim dzieciom , a w szczególności dzieciom z obwodu szkoły.  

3. Oddział przedszkolny zachowuje odrębność programową i organizacyjną.  

4. Program wychowania przedszkolnego jest ujęty w szkolnym zestawie programów.  

  

§ 76  

Cele oddziału przedszkolnego  

  

1. Stymulowanie i  wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych obowiązkiem 

rocznego przygotowania przedszkolnego tak, aby przygotować je do podjęcia edukacji 

w szkole podstawowej.  
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2. Współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowanie 

i nauczania dzieci.  

3. Zapewnienie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, 

psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności 

osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.  

4. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce dzieci 

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.  

  

§ 77  

Zadania oddziału przedszkolnego  

  

1. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność 

za jej jakość.  

2. Realizacja programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową 

dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.  

3. Współpraca i wspomaganie rodziny (prawnych opiekunów) w wychowaniu dziecka 

i przygotowaniu go do nauki w szkole.  

4. Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie 

indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.  

5. Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom zgodnie 

z rozpoznanymi u nich indywidualnymi potrzebami psychofizycznymi.  

6. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.  

7. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości etnicznej, językowej, 

religijnej.  

8. Współpraca z instytucjami i specjalistami świadczącymi pomoc 

psychologicznopedagogiczną, zdrowotna i inną.  

9. Przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna).  

  

§ 78  

  

Organy oddziału przedszkolnego  

  

3. Organami oddziału przedszkolnego są:  

1) dyrektor szkoły  

2) rada pedagogiczna – nauczyciel oddziału przedszkolnego wchodzi w jej skład.  

3) rada rodziców oddziału przedszkolnego -wchodzi w skład rady rodziców szkoły.  
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4. Sposób wyborów określa regulamin rady rodziców. Szczegółowe kompetencje tychże 

organów zawiera statut szkoły podstawowej.  

  

§ 79  

  

1. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego mają dzieci z obwodu  

szkoły objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.  

2. Następnie rozpatrywane są podania Rodziców dzieci spoza obwodu szkoły.  

3. Rodziców dzieci z obwodu szkoły powiadamia się pisemnie o terminie zapisów.  

4. Listę dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych podaje się do wiadomości 

rodziców po zatwierdzeniu przez  organ prowadzący arkusza organizacyjnego szkoły.  

  

§ 80  

Organizacja i czas pracy oddziału  przedszkolnego  

  

1. W szkole organizuje się oddziały przedszkolne , w których realizowany jest obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich.  

2. Obowiązek, o którym mowa w pkt.1 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, 

w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.   

3. Liczba wychowanków w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.   

4. W szczególnych sytuacjach dyrektor może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby dzieci 

w oddziale .  

5. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku realizując bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie.   

6. Czas pracy przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo z uwzględnieniem czasu na:  

1) zabawę,  

2) zajęcia dydaktyczne,  

3) zajęcia ruchowe na powietrzu, 4) zajęcia dowolne.  

5) czynności samoobsługowe, organizacyjne, opiekuńcze i inne.  

7. Godzina zajęć oddziału przedszkolnego wynosi 60 minut, z zastrzeżeniem wyjątków 

dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych.  

8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć 

umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest 

dostosowany do możliwości rozwojowych dziecku w wieku 5, 6 lat i wynosi 30 minut.  

9. Za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dzieci z oddziału przedszkolnego mogą 

uczęszczać na nieobowiązkowe zajęcia z religii. Czas trwania wynosi tygodniowo 

2 razy po 30 minut.  

10. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać z żywienia szkolnego (obiadów) na 

takich samych zasadach jak uczniowie szkoły podstawowej.  
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11. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony 

przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.   

12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala dla 

tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań.  

  

§ 81  

  

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

  

1. Dzieciom w oddziale przedszkolnym zgodnie z rozpoznanymi  u nich indywidualnymi 

potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi udziela 

się pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci uczęszczających do oddziału 

przedszkolnego jest organizowana przez dyrektora szkoły.  

3. Dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli, wychowawców oraz 

specjalistów i wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu.  

4. Zespół określa potrzeby, opracowuje plan i wdraża plan działań wspierających.  

5. Wsparcia udziela się przede wszystkim dzieciom: niepełnosprawnym, z problemami 

niedostosowania lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, bytowym, mającym 

trudności edukacyjne, szczególnie uzdolnionym, z zaburzeniami komunikacji 

językowej, przewlekle chorym, znajdującym się z sytuacji kryzysowej lub 

traumatycznej, przeżywającym trudności adaptacyjne związane z różnicami 

kulturowymi,  zmianą środowiska edukacyjnego, w tym spowodowane wcześniejszym 

kształceniem za granicą.  

6. Rodziców powiadamia się o ustaleniach zespołu i możliwościach uczestnictwa w jego 

pracach.  

  

§ 82  

  

Zadania nauczycieli  

  

Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

1. troska i odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece 

dzieci w czasie zajęć organizowanych prze oddział przedszkolny,  

2. współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo- 

edukacyjnych,  

3. prawidłowe planowanie i organizacja  procesu opiekuńczego, wychowawczego 

i dydaktycznego zgodnie z podstawą programową oraz  odpowiedzialność za jej 

jakość,  

4. w pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje z pedagogiem, psychologiem, 

logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w stymulowaniu rozwoju 

dziecka i wspomaganiu rodziny w procesie wychowawczym,  
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5. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości 

i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,  

6. indywidualizacja procesu wychowawczo-edukacyjnego,  

7. wyrównywanie szans oraz wspomaganie w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień,  

8. opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowanie rozwoju dziecka,  

9. wnioskowanie do dyrektora szkoły o skierowanie dziecka do poradni  

psychologicznopedagogicznej lub specjalistycznej celem potrzeby pogłębionej 

diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

10. z początkiem roku i pod koniec roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez 

dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza 

diagnozę przedszkolną i zapoznaje rodziców ze stanem gotowości dziecka,  

11. czynny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i zespołach samokształceniowych,  

12. aktywny udział w życiu szkoły.  

  

§ 83  

  

Współpraca z rodzicami  

  

1. Zapoznanie rodziców ze statutem, procedurami, regulaminami wewnątrzszkolnymi, 

w szczególności z programem wychowania przedszkolnego.   

2. Wspólne planowanie i zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego 

oddziału przedszkolnego.  

3. Organizowanie zebrań rodziców zgodnie z corocznym ustalonym harmonogramem, 

konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem prowadzącym oddział, innymi 

nauczycielami, pedagogiem, specjalistami lub dyrektorem celem uzyskiwania 

informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.  

4. Organizowanie szkoleń, warsztatów, porad dla rodziców w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

5. Zapraszanie rodziców na otwarte zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  i do czynnego 

udziału w życiu oddziału przedszkolnego i szkoły.   

  

  

§ 84  

  

Obowiązki rodziców  

  

1. Rodzice dziecka zobowiązani są do:  

2. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka 5-letniego do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub 

innej formy wychowania przedszkolnego.  

3. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.  
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4. Informowania do dnia 30 września dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której 

dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w pkt.1  

  

  

§ 85  

  

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci  

  

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziałów przedszkolnych odpowiadają 

rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważniona przez nich osoba; na nich też 

spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci.  

2. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe.  

3. Pełnomocnictwo może być również udzielone osobie niepełnoletniej, która ukończyła 

13 rok życia.  

4. Pełnomocnictwo może być stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej.   

5. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez 

rodziców/opiekunów prawnych.  

6. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 

przedszkolnego, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem (opiekunem 

prawnym), osobą upoważnioną do odbioru.  

7.   

  

Rozdział X Postanowienia końcowe  

  

§ 86  

  

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Tablice i pieczęcie powinny zawierać nazwę szkoły.  

  

§ 87  

  

1. Szkoła posiada sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.  

2. Szkoła nosi imię Szarych Szeregów, posiada swój sztandar związany z patronem 

szkoły oraz hymn szkoły „Bierz przykład z Rudego”.  

3. Sztandar szkolny uczestniczy we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych.  

  

§ 88  

  

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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§ 89  

  

1. Szkoła jest jednostką budżetową.  

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.  

  

§ 90  

  

1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.   

2. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest rada pedagogiczna.   

3. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.   

4. Załączniki stanowią integralną część statutu. Przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się 

odpowiednio.   

5. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej.   

6. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się ustalenia zawarte w ustawach 

i rozporządzeniach nadrzędnych.   

  

§ 91  

  

1. Tekst jednolity Statutu obowiązuje od 5 grudnia 2018 r. na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej nr 25 – 2018/2019.  

2. Przestaje obowiązywać statut z dnia 30 listopada 2017 roku.  

  

  

  

  

Joanna Niwierska  

Dyrektor szkoły  
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