
Strona 1 z 44 

 

 

 

 

Przyjęty przez Radę Pedagogiczną - uchwałą nr 6/2022  w dniu 25.08.2022 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 2 z 44 

 

Źródła prawa 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze 

zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60). 

4. Akty wykonawcze na podstawie ustaw. 

5. Wewnętrzne akty prawne szkoły. 

 

Rozdział 1 - Informacje o szkole 

§ 1 

 

Ilekroć dalej bez bliższego określenia jest mowa o: 

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.); 

2) Szkole, jednostce – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Wojska 

Polskiego w Lubiewie; 

3) uczniach – należy przez to rozumieć także dzieci uczęszczające do oddziałów 

przedszkolnych; 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem Szkoły, a w przypadku uczniów 

z doświadczeniem migracyjnym w związku z wojną na Ukrainie, także osoby 

sprawujące nad nimi opiekę; 

5) nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych 

Szkoły; 

6) oddziałach – należy także przez to rozumieć oddziały klas I - VIII oraz oddziały 

przedszkolne; 

7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole; 

8) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców czy Samorządzie 

Uczniowskim – należy przez to rozumieć odpowiednio organy Szkoły wymienione w 

§ 17. 

 

§ 2 

 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie zwana 

dalej Szkołą. 

2. Siedzibą Szkoły jest budynek w Lubiewie przy ul. Wojska Polskiego 16. 

3. Szkoła nosi imię Wojska Polskiego. 
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§ 3 

 

1. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, jej ukończenie umożliwia 

kontynuację nauki na ponadpodstawowym etapie kształcenia. 

2. Szkoła pełni funkcję szkoły obwodowej dla uczniów zamieszkałych w : 

1) wsie – Cierplewo, Klonowo, Lubiewice, Lubiewo, Sokole Kuźnica, Sucha, Trutnowo, 

Wielonek, 

2) osady – Bruchniewo, Koźliny, 

3) Kolonia Brukniewo. 

4) do szkoły mogą być przyjmowani uczniowie spoza obwodu w miarę posiadanych 

miejsc i na wniosek rodziców; 

5) do szkoły mogą być przyjmowani uczniowie niebędących obywatelami polskimi oraz 

osoby będące obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 

3. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Lubiewo, z siedzibą przy ul. Hallera 9, 89-526 

Lubiewo.  

4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty zwany 

dalej organem nadzorującym. 

5. Szkoła jest jednostką budżetową, która posiada wydzielony rachunek dochodów własnych. 

6. Szkoła może pozyskiwać środki pozabudżetowe zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Szkoły określają odrębne przepisy. 

8. Obsługę finansowo-księgową oraz administracyjną Szkoły prowadzi Referat Oświaty i 

Spraw Społecznych przy Urzędzie Gminy w Lubiewie. 

9. Szkoła używa pieczęci urzędowych i pieczątek zgodnie z odrębnymi przepisami. Są to: 

1) mała i duża pieczęć urzędowa – okrągła z godłem państwa w środku i napisem w otoku: 

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie. 

2) pieczątki adresowe o treści: 

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie., ul. Wojska Polskiego 16, 89-

526 Lubiewo, tel/fax 52 334 93 77, kom. 512 864 153, NIP: 561-14-81-669, REGON: 

000269890 

10.  Na pieczęciach, pieczątkach oraz w korespondencji dopuszcza się stosowanie skróconej 

nazwy Szkoły o treści : Szkoła Podstawowa w Lubiewie. 

11.  Tablice Szkoły zawierają nazwę Szkoły w pełnym brzmieniu. 

12.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

13. Szkoła prowadzi stronę internetową www.splubiewo.edu.pl 

 

§ 4 

 

1. Cykl kształcenia w Szkole trwa 8 lat i jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów 

nauczania. 

2. Szkoła prowadzi oddziały, w tym oddziały integracyjne: 

1) I etapu edukacyjnego – klasy 1-3; 

2) II etapu edukacyjnego – klasy 4-8; 

3) wychowania przedszkolnego. 
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2a. W szkole, za zgodą organu prowadzącego może być utworzony oddział przygotowawczy 

dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy 

nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z 

nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a 

także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia. 

3. Nauka w szkole jest bezpłatna. 

4. Organizację oraz zasady funkcjonowania, a także prawa i obowiązki dzieci uczęszczających 

do oddziałów przedszkolnych i ich rodziców oraz nauczycieli tych oddziałów określają 

przepisy rozdziału 10. 

 

§ 5 

 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje działające w środowisku lokalnym, a w szczególności organizacje harcerskie, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:  

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;  

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;  

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich wpływa na 

integrację uczniów; 

4) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki; 

5) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów. 

  

§ 5a 

 

1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są 

to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 

2. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 

zakresem: 

1) kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów; 

3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w 

procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów 

oraz nauczycieli 

4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których 

celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej. 
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Rozdział 2  

Cele i zadania Szkoły 

§ 6 

 

1. Cele i zadania Szkoły są zgodne z normami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, Ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie, Konwencji o prawach dziecka 

oraz innych powszechnie obowiązujących aktach prawa, uwzględniając treści zawarte w 

Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych 

ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności: 

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

specjalnych form pracy dydaktycznej; 

2) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych; 

3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w 

skróconym czasie; 

4) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  

5) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w 

szkołach i placówkach; 

6) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

7) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania 

oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności; 

8) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz 

kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem 

z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych. 

2. W nauczaniu i wychowaniu Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnie z 

uniwersalnymi zasadami etyki, rozwijania w nich poczucia odpowiedzialności, tolerancji, 

poszanowania dziedzictwa kulturowego ludzkości. 

3. Szkoła podejmuje działania zgodne z wymaganiami państwa i osadzone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego. Cele Szkoły to: 

1) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa oraz do dalszego kształcenia; 

2) kształcenie kompetencji kluczowych uczniów z uwzględnieniem ich wrodzonego 

potencjału rozwojowego; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego ucznia sprzyjającego realizowaniu celów i 

zasad określonych w przepisach prawa, stosownie do warunków Szkoły i wieku 

uczniów a w przypadku uczniów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem 

stopnia i rodzaju niepełnosprawności; 

4) zapewnianie uczniom opieki odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły; 

5) Ocenianie uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 

4. Cele wymienione w ust. 3 społeczność Szkoły osiąga poprzez realizację innowacyjnego i 
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nowatorskiego procesu nauczania i uczenia się, który określają: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy i 

obejmuje całą działalność Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy treści o 

charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym kierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

4a. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

5. Do zadań Szkoły umożliwiających osiąganie celów określonych w ust. 3 należy w 

szczególności: 

1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowująca treści, metody i organizację 

poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów; 

2) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, promująca zdrowy styl 

życia i skutecznie zapobiegająca współczesnym zagrożeniom; 

3) umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

4) organizowanie nauki religii i etyki oraz zajęć z zakresu wychowania do życia w 

rodzinie; 

5) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy; 

6) udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, 

zagrożonych niedostosowaniem społecznych i niedostosowanych społecznie; 

8) umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez: 

a) organizację zajęć pozalekcyjnych i zajęć dodatkowych, 

b) organizację konkursów i zawodów sportowych, 

c) organizację wycieczek oraz innych szkolnych i pozaszkolnych imprez, 

9) organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych 

uzdolnieniach; 

10) udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

11) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu na 

czas pracy rodziców; 

12) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym 

wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z 

dostępem do Internetu; 

13) zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć 

edukacyjnych z uwzględnieniem zasad promocji i ochrony zdrowia. 

6. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 

7. Szkoła kładzie szczególny nacisk na realizację podstawowych kierunków polityki 

oświatowej państwa na dany rok szkolny ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki. 
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§ 7 

 

1. Celem działalności dydaktycznej Szkoły jest rozpoznawanie i rozwijanie wrodzonych 

zdolności i predyspozycji umysłowych dziecka, wdrożenie do samodzielnej pracy i 

przygotowanie do podjęcia nauki na kolejnych szczeblach edukacji. 

2. By osiągać cele Szkoła realizuje zadania, nakierowane w szczególności na: 

1) diagnozowanie możliwości, predyspozycji i potrzeb dziecka poprzez: obserwację, 

rozmowy z uczniami, rodzicami, ankiety itp.; 

2) stymulowanie rozwoju ucznia poprzez dostosowanie tempa pracy do jego możliwości 

indywidualnych; 

3) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia Szkoły oraz 

do dalszego kształcenia się na poziomie ponadpodstawowym poprzez: 

a) realizację szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanego do możliwości 

ucznia i Szkoły, 

b) stosowanie efektywnych, innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania, 

c) nauczanie indywidualne dla dzieci chorych oraz stale lub okresowo niezdolnych do 

nauki w warunkach szkolnych, 

d) uczenie praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności, 

e) uczenie i doskonalenie kompetencji kluczowych, 

f) zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i jej unowocześnianie na miarę 

możliwości finansowych Szkoły i potrzeb ucznia, 

g) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów zgodnie z ich 

potrzebami i możliwościami indywidualnymi, 

h) tworzenie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnięć 

szkolnych uczniów, 

i) poszukiwanie instytucji wspierających rozwój dzieci wybitnie

uzdolnionych i współpracę z tymi instytucjami. 

  

§ 8 

 

1. Szkoła tworzy pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze zgodnie z przyjętym do 

realizacji programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalonym przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

1a. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz; 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 

2. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny w kształtowaniu prawidłowego środowiska 

wychowawczego stosownie do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości Szkoły. W ramach 

realizacji zadań Szkoła: 

1) diagnozuje potrzeby i problemy występujące w społeczności szkolnej; 

2) systematycznie monitoruje zachowania uczniów; 

3) kultywuje dobre tradycje i obrzędowości; 

4) umożliwia i wspiera działalność organizacji uczniowskich; 
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5) współpracuje z rodzicami, pracownikami poradni pedagogiczno - psychologicznej; 

6) współpracuje, na miarę potrzeb, z władzami samorządowymi, lokalnymi 

organizacjami i instytucjami; 

7) wspomaga w doskonaleniu kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców. 

 

§ 9 

 

1. W zakresie wolontariatu Szkoła: 

1) prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów; 

2) stwarza uczniom możliwości podejmowania działań wolontariatu organizowanych 

przez organizacje, stowarzyszenia, itp. działające poza Szkołą na podstawie zawartych 

porozumień lub umów również na terenie Szkoły; 

3) organizuje własne działania w zakresie wolontariatu włącza w nie uczniów. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 wymagają pisemnej zgody rodziców ucznia. 

 

§ 10 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom konieczną pomoc pedagogiczną i psychologiczną poprzez: 

1) rozpoznawanie trudności dziecka i ucznia przez nauczyciela, pedagoga i innych 

specjalistów zatrudnionych w Szkole; 

2) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów, odkrywania i doskonalenia 

wrodzonych zdolności, realizowania indywidualnych programów nauczania oraz 

ukończenia Szkoły w skróconym czasie; 

3) organizowanie, w zależności od potrzeb i zaleceń współpracujących ze Szkołą 

właściwych poradni psychologiczno – pedagogicznych zajęć specjalistycznych; 

4) objęcie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych oraz objętych

nauczaniem indywidualnym; 

5) porady dla uczniów; 

6) porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców. 

2. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne 

przepisy. 

3. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 

10 ustawy. 

 

§ 11 

 

1. Szkoła prowadzi kształcenie w oddziałach integracyjnych. 

2. Uczniom objętym kształceniem w oddziałach integracyjnych Szkoła zapewnia: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
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2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 

3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne, 

terapeutyczne i socjoterapeutyczne. 

3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, 

niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają 

odrębne przepisy. 

4. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, 

dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie 

danego przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki: 

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub  

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 – o ile jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na 

terenie tego przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub 

placówki oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. 

 

§ 12 

 

1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali 

naukę w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych 

państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

1a. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę                                      

w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, mają prawo do: 

1) organizacji dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych 

jako języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym 

udział                               w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

2) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których 

uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnice programowe; 

3) nauki języka i kultury kraju pochodzenia prowadzonej przez placówki dyplomatyczne 

lub konsularne kraju ich pochodzenia działające w Polsce albo stowarzyszenia 

kulturalno-oświatowe danej narodowości; 

4) nauki w oddziałach przygotowawczych; 

5) do wsparcia przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w 

charakterze pomocy nauczyciela jako asystenta międzykulturowego; 

6) organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trybie i formach przewidzianych                       

dla obywateli polskich. 

1b. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1a, są organizowane na warunkach określonych                                    

w odrębnych przepisach prawa. 

2. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem 

szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 

kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem 



Strona 10 z 44 

 

za granicą. 

3. Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych 

podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej na 

warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 13 

 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny oraz 

potrzebami środowiska według następujących zasad: 

1) osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie 

Szkoły są nauczyciele prowadzący zajęcia, opiekunowie kół, organizacji szkolnych, 

wychowawcy świetlicy oraz bibliotekarz; 

2) w trakcie zajęć poza terenem Szkoły opiekę uczniom zapewnia i ponosi za nią 

odpowiedzialność nauczyciel organizujący zajęcia, przy czym każde wyjście poza 

Szkołę może być zorganizowane tylko po uzgodnieniu z Dyrektorem. Każde wyjście 

poza Szkołę winno być odnotowane w książce wyjść, która znajduje się w sekretariacie 

Szkoły; 

3) w czasie przerw między zajęciami opiekę, zgodnie z opracowanym regulaminem, 

sprawują i ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność nauczyciele dyżurujący; 

4) Dyrektor zleca wicedyrektorowi ułożenie harmonogramu dyżurów w czasie przerw 

międzylekcyjnych. 

2. W Szkole stosuje się następujące formy sprawowania opieki nad uczniami: 

1) Dyrektor powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale – 

wychowawcy klasy – na czas trwania nauki w oddziałach przedszkolnych, w klasach 

1-3 (3 lata) oraz w klasach 4-8 (5 lat); 

2) w wyjątkowych wypadkach Dyrektor powierza obowiązki wychowawcy w danej 

klasie innemu nauczycielowi szkoły; 

3) wychowawca ściśle współpracuje z rodzicami swoich wychowanków w wypełnianiu 

przez Szkołę jej zadań wychowawczo-opiekuńczych; 

4) wychowawca w porozumieniu z pedagogiem proponuje rodzicom szczególne formy 

opieki nad dziećmi, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych bądź 

losowych są one potrzebne, w tym stałą lub doraźną pomoc materialną; 

5) wychowawca może być zwolniony przez Dyrektora z obowiązków, gdy wynika to z 

jego własnej, umotywowanej prośby; 

6) zespół rodziców może zaproponować Dyrektorowi za pośrednictwem klasowej Rady 

Rodziców zamianę wychowawcy klasy po wyczerpaniu możliwości poprawy układu 

wychowawca – wychowankowie; 

3. Dla uczniów z zaburzeniami rozwoju ruchu, wzroku, słuchu, innymi dysfunkcjami oraz 

trudnościami w zachowaniu pedagog szkolny inicjuje i współorganizuje różne formy 

pomocy oraz współdziała z poradniami specjalistycznymi, innymi instytucjami 

zajmującymi się profilaktyką oraz nauczycielami – specjalistami. 

4. Po uzgodnieniu z rodzicami pedagog szkolny oraz wychowawca mogą prowadzić wywiady 

w celu rozpoznania warunków życia i środowiska wychowawczego uczniów. 

5. Szkoła dba o bezpieczeństwo w aspekcie psychicznym i fizycznym ucznia, w szczególności 
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poprzez: 

1) poszanowanie godności osobistej ucznia; 

2) dbałości o jego dobro i troskę o zdrowie; 

3) kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich; 

4) pełnienie przez nauczycieli w odpowiedzialny i aktywny sposób dyżurów podczas 

przerw, przed lekcjami i po lekcjach zgodnie z ustalonym w szkole harmonogramem 

dyżurów, oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

5) systematyczne zaznajamianie uczniów w z przepisami BHP i ruchu drogowego; 

6) współdziałanie Szkoły z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami 

ruchu drogowego; 

7) uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia) oraz znaczenia 

zdrowia i dbałości o nie; 

8) kształtowanie umiejętności: 

a) obiektywnej samooceny, 

b) poznawania własnych uczuć i opanowania własnych emocji, 

c) porozumiewania się, współżycia w grupie. 

6. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy 

Szkoły, zgodnie z indywidualnym zakresem obowiązków, uprawnień i 

odpowiedzialności. 

 

§ 13a 

 

1. Zajęcia w oddziale przedszkolnym i szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie 

wystąpienia na danym terenie: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 

uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego 

niż określone w pkt 1-3 - w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni 

dyrektor organizują dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, 

o którym mowa w ust. 1. 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 

2, są realizowane: 

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, lub 

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub 

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych 
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działań, lub 

4) w inny sposób niż określone w pkt 1-3, umożliwiający kontynuowanie procesu 

kształcenia i wychowania. 

4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, o których mowa w ust. 2, dyrektor informują organ prowadzący i organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

§ 14 

 

1. Szkoła organizuje i prowadzi różne formy działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa regulamin wprowadzony zarządzeniem 

Dyrektora. 

3. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

mogą być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy, o ile nie jest zagrożone bezpieczeństwo 

lub zdrowie uczniów. 

 

§ 15 

 

1. Szczegółowe programy, formy i zasady realizacji zadań Szkoły określają zarządzenia, 

regulaminy lub instrukcje ustalane przez Dyrektora, po zasięgnięciu, zgodnie z 

kompetencjami, opinii odpowiednio: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Akty wewnętrzne wymienione w ust.1 są podawane do wiadomości w formie pisemnej. 

 

§ 16 

 

1. Szkoła umożliwia uczniom higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku w stołówce 

szkolnej. Korzystanie z posiłków jest dobrowolne. 

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala Dyrektor w 

porozumieniu z organem prowadzącym. 

3. Szkoła może wystąpić do Rady Rodziców z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo 

kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. 

4. Opłaty za posiłki uiszcza się na konto szkoły w wyznaczonym terminie. 

5. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod 

warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności na dzień przed datą obiadu do Intendenta. 

Zgłoszenie może być dokonywane telefonicznie. 

6. Rodzice lub inne osoby uprawnione mogą pobrać ze stołówki choremu uczniowi obiad na 

wynos. 

7. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa 

odrębny Regulamin Stołówki. 
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Rozdział 4 

Organy Szkoły 

§ 17 

 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

1a. Wymienione organy Szkoły działają na podstawie własnych regulaminów dopuszczonych 

Ustawą Prawo oświatowe. Regulaminy organów Szkoły nie mogą być sprzeczne z 

obowiązującym prawem i postanowieniami niniejszego Statutu. 

2. W celu bieżącej wymiany informacji i poglądów poszczególne organy Szkoły mogą 

zapraszać na zebrania przedstawicieli innych organów Szkoły. 

3. Uchwały organów kolegialnych podjęte prawomocnie w ramach ich kompetencji podaje 

się do ogólnej wiadomości w Szkole poprzez pisemne teksty uchwał. 

4. Zapewnia się każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą i statutem. 

5. Każdy organ Szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów, 

proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji 

organu uprawnionego. 

 

§ 18 

 

1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy 

Szkoły. 

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy. 

4. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.  

5. Do kompetencji dyrektora należy:  

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły;  

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w ramach którego: 

a) kontroluje: 

 przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

szkoły, 

 przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole oraz efekty działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

szkoły, 

b) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

 diagnozę pracy szkoły, 

 planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 
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zawodowego, 

 prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad; 

3) dysponowanie środkami określonymi w budżecie Szkoły zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną i Radę Rodziców;  

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;  

5) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących;  

6) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników;  

7) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły;  

8) współpracowanie z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;  

9) sprawowanie kontroli zarządczej; 

10) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

11)  ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, dodatkowych 

dni wolnych od zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w przepisach prawa;  

12) ustalanie i podawanie corocznie do publicznej wiadomości zestawu podręczników lub 

materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w 

kolejnym roku szkolnym; 

13) realizowanie zadań dotyczących zamawiania i dystrybuowania wśród uczniów 

darmowych podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z 

wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej;  

14) rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnych dotyczących przyjęcia 

kandydatów spoza obwodu Szkoły ;  

15) zwalnianie uczniów z części lub całości z obowiązku uczęszczania na lekcje drugiego 

języka obcego nowożytnego, zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa; 

16) wyznaczenie terminów egzaminów klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych;  

17) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa;  

18) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole;  

19) stwarzane warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

20) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku realizacji rocznego 

przygotowania przedszkolnego; 

21) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

22) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

23) współpracowanie z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem 

dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą oraz 

rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, 

w oparciu o procedury organizacyjne postępowania; 
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24) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających 

zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

6. Dyrektor reprezentuje Szkołę na zewnątrz 

7. Dyrektor jest organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu kodeksu 

postępowania administracyjnego w sprawach wynikających z ustaw: Karta Nauczyciela i 

Ustawa o systemie oświaty oraz Ustawy Prawo oświatowe.  

8. Dyrektora w wykonywaniu zadań wspierają wicedyrektorzy. Liczbę stanowisk 

wicedyrektorów ustala co roku arkusz organizacji Szkoły.  

9. Dyrektor Szkoły współdziała z powołanymi przez siebie i zatwierdzonymi przez organ 

prowadzący wicedyrektorami, kierownikiem świetlicy. Określa przydział czynności i zakres 

kompetencji wicedyrektorów i kierownika świetlicy.  

10. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wskazany przez Dyrektora 

wicedyrektor.  

11. Dyrektor współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Szkole 

w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. 

 

§ 19 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem, utworzonym zgodnie z art. 69 Ustawy, 

posiadającym kompetencje i uprawnienia określone w Ustawie oraz innych przepisach i 

działającym na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu. 

2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z 

przepisami prawa oraz niniejszym statutem. 

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby 

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

tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

4. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie 

rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. 

Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako 

nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia 

pracy szkoły. 
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6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 

7. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły, składany przez Dyrektora; 

3) wnioski dyrektora szkoły 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; 

5) programy edukacyjne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe 

obowiązujące w Szkole;  

6) propozycje Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 

kierowniczych; 

7) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły zaproponowanego przez organ 

prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni 

kandydata. 

9. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów 

lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej członków. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach 

związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach 

związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w 

głosowaniu tajnym. 

11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

12. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie 

zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 20 

 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

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

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców. 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły z 

wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- 
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profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

6a. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań szkoły; 

2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; 

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

4) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych 

szkoły; 

5) współprace ze środowiskiem lokalnym; 

6) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom 

społecznym działającym w szkole; 

7) organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w 

rodzinie i środowisku lokalnym; 

8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 

dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną w i w związku z 

tym ustalenie zasad użytkowania pozyskanych środków; 

9) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły; 

10) współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady 

na szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na 

rzecz oddziału klasy i szkoły. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 

rodziców określa regulamin rady rodziców. 

8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 

 

§ 21 

 

1. Samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem” tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu. 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniowskich, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz 

stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 
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proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie 

godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona 

wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie 

podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego 

organu. 

7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu, o których mowa w § 9 i § 35. 

 

§ 21a 

 

1. W szkole funkcjonuje spółdzielnia uczniowska, zwana dalej „spółdzielnią’. 

2. Spółdzielnia jest organizacja uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie, pod opieką 

nauczycieli opiekunów i działa na podstawie statutu.  

3. Spółdzielnia, jako organizacja szkolna, nie ma osobowości prawnej i nie podlega wpisowi 

do Krajowego Rejestru Sądowego.  

4. Celem spółdzielni jest: 

1) kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania, 

2) prowadzenie działalności handlowej, usługowej i wytwórczej rzecz szkoły i uczniów, 

3) kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania wypracowanej 

nadwyżki bilansowej, 

4) organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb, 

5) popularyzowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym, 

6) kształtowanie umiejętności życia i działania w zbiorowości społecznej. 

5. Spółdzielnia współdziała z samorządem uczniowskim. 

6. Członkostwo jest dobrowolne. 

7. Członkiem spółdzielni może być każdy uczeń. 

8. Przystąpienie do spółdzielni następuje na podstawie pisemnego oświadczenia ucznia. 

 

§ 22 

 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia 

każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

2. Organy współdziałają ze sobą w szczególności poprzez: 

1) wymianę informacji; 

2) opiniowanie; 

3) wnioskowanie; 
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4) podejmowanie wspólnych działań. 

3. Przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych 

działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez: 

1) spotkania organizowane z inicjatywy Dyrektora z przedstawicielami organów; 

2) zebrania Rady Pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli innych organów; 

3) umieszczenie zadań planowanych do realizacji w danym roku szkolnym na tablicy 

ogłoszeń. 

3a. W sytuacji zawieszenia zajęć i prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i 

narzędzi do kształcenia na odległość, komunikacja pomiędzy organami prowadzona jest 

drogą elektroniczną. 

4. W przypadku zaistnienia sporu między organami Szkoły obowiązkiem tych organów jest 

dążenie do rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły. Metody i formy rozstrzygania 

konfliktu strony ustalają między sobą (negocjacje, mediacja, arbitraż). 

5. Jeżeli Dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja dyrektora 

podjęta po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna. 

6. W przypadku gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, arbitrem jest zewnętrzny mediator, 

zaakceptowany przez strony konfliktu. Decyzja mediatora jest ostateczna. 

7. W przypadku braku porozumienia co do osoby mediatora Dyrektor zawiadamia o 

powstałym konflikcie organ prowadzący szkołę i organ nadzoru pedagogicznego. 

8. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

 

Rozdział 4  

Organizacja pracy Szkoły 

§ 23 

 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego 

roku. 

2. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

4. Oddziałem opiekuje się wychowawca, o którym mowa w § 45. 

5. W szkole działają oddziały przedszkolne, o których mowa w dziale 10 statutu. 

 

§ 24 

 

1. Dyrektor szkoły opracowuje, w każdym roku szkolnym, arkusz organizacyjny szkoły, 

uwzględniający ramowe plany nauczania. 

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3. Na podstawie arkusza organizacyjnego, dyrektor szkoły przygotowuje tygodniowy 

rozkład zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia 

i higieny pracy. 

4. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, 

ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych w liczbie 8 dla szkoły podstawowej. 
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5. Zaproponowane przez dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

zostają zaopiniowane przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski i 

podane do ogólnej wiadomości do dnia 30 września każdego roku. 

6. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych nowożytnych, 

wychowania fizycznego i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu 

nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych. 

7. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane w 

oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie klasowej, grupie 

międzyklasowej lub grupie wychowawczej. 

 

§ 25 

 

1. Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne i nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 

pomiędzy dyrektorem lub – za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami lub szkołą 

wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 

3. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad 

praktykantem. 

 

§ 26 

 

1. W szkole, na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia, organizuje 

się naukę religii oraz etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Przy zapisie dziecka do szkoły rodzic składa pisemny wniosek dotyczący nauki religii 

lub etyki w sekretariacie szkoły. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, 

może jednak zostać zmieniony. 

4. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii, etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi w świetlicy lub bibliotece. 

5. Dziecko może w danym roku szkolnym jednocześnie uczęszczać na lekcje religii i etyki.  

6. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane są w klasach IV - VIII;  

7. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły 

pisemną rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

 

§ 27 

 

1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe 

uczniów i ich zainteresowania. 

2. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1 prowadzone są przez nauczycieli ze 

środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii 

Europejskiej lub z innych środków pozyskanych przez szkołę. 

3. Na początku roku szkolnego, dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną, opracowują pro- 

pozycję zajęć pozalekcyjnych. 
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4. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz 

przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Na początku roku szkolnego nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu 

zajęć pozalekcyjnych i przedstawia go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 

6. Zajęcia prowadzone z funduszy Unii Europejskiej lub z innych odnotowywane są w 

dziennikach zajęć innych. 

7. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów i 

organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej 

umowy przez dyrektora szkoły. 

 

§ 27a 

 

1. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia: 

1) WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY - organizowanie jednocześnie zajęć w 

formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość; 

2) WARIANT ZDALNY - organizowanie zajęć w formie kształcenia na odległość, 

zgodnie z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i 

prowadzenia kształcenia na odległość. 

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z 

uwzględnieniem w szczególności: 

1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia; 

4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć; 

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

3. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie 

dłuższym niż 60 minut. 

4. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji 

z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje uczniom i rodzicom informację o 

formie i terminach tych konsultacji. W miarę możliwości konsultacje te odbywają się w 

bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem. 

5. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może 

czasowo zmodyfikować odpowiednio: 

1) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów 

nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych 

oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć 

realizowanych w formach pozaszkolnych; 
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2) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

6. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

 

§ 28 

 

1. Dyrektor szkoły tworzy zespoły do realizacji zadań statutowych szkoły, w zależności od 

potrzeb programowych i zadań szkoły na czas określony lub nieokreślony. 

2. Zespoły spotykają się według opracowanego harmonogramu. Możliwe jest porozumiewanie 

się zespołu z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. 

3. Zespoły planują swoją pracę i na ostatnim zebraniu rady pedagogicznej w danym roku 

składają sprawozdanie ze swojej działalności. 

4. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-VIII przedstawia dyrektorowi 

szkoły propozycje: 

1) w przypadku uczniów klas I-III, jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika 

do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego, dla 

uczniów danej klasy; 

2) w przypadku uczniów klas IV-VIII jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub 

materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danego 

oddziału; 

3) materiałów ćwiczeniowych. 

5. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły więcej 

niż jeden podręcznik lub materiał edukacyjny: 

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy 

nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV-VIII; 

2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, biorąc 

pod uwagę ich możliwości edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 

3) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do 

podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 

6. Dyrektor szkoły, na podstawie przedstawionych propozycji zespołów ustala: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danej klasy; 

3) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym. 

7. Program nauczania może być realizowany również z wykorzystaniem w szczególności 

urządzeń, sprzętu lub oprogramowania, przydatnych do realizacji tego programu, z 

uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. 
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§ 29 

 

1. W Szkole prowadzone są dzienniki zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej. Pozostałe 

dzienniki i dokumentacja przebiegu nauczania mogą być prowadzone w formie 

elektronicznej bądź papierowej. 

2. Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania określają odrębne przepisy oraz 

wydane na ich podstawie zarządzenia Dyrektora. 

 

§ 30 

 

1. Wybór podręczników oraz programów nauczania dokonany przez nauczycieli i sposób ich 

dopuszczania do użytku w Szkole określają odrębne przepisy. 

2. Uczniowie i ich rodzice są informowani o obowiązujących w danym oddziale 

podręcznikach, materiałach edukacyjnych i ćwiczeniowych poprzez stronę internetową 

szkoły. 

 

§ 31 

 

1. Szkoła prowadzi kształcenie w oddziałach integracyjnych. 

2. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęci są stałą, systematyczną opieką 

logopedy, psychologa i innych specjalistów – w miarę posiadanych środków finansowych. 

3. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego Szkoła zatrudnia nauczycieli 

wspomagających w wymiarze wynikającym z arkusza organizacyjnego. 

4. Do oddziału integracyjnego kwalifikuje się uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

5. Do oddziału integracyjnego uczniowie nie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia 

zapisywani są za zgodą rodziców. Rodzice mają prawo złożyć wniosek o przyjęcie do 

oddziału integracyjnego. 

6. Zasady przyjmowania uczniów do oddziałów integracyjnych określa regulamin. 

7. Rodzice uczniów zapisanych do oddziału integracyjnego są zobowiązani do ścisłej 

współpracy z nauczycielami pracującymi w tym oddziale. 

 

§ 32 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom dobrowolną i bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Do form pomocy, o jakiej mowa w ust 1 należą: 

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 

2) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się; 

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

4) zajęcia specjalistyczne; korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,

rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; 

5) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) zindywidualizowana ścieżka kształcenia - wymaga wskazania tej formy dla ucznia w 

opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
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7) indywidualna pomoc nauczyciela danego przedmiotu; 

8) porady, konsultacje, warsztaty. 

3. Szkoła zapewnia odrębny tryb zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach rozwojowych, 

przez organizację indywidualnego nauczania lub indywidualnego toku nauki, 

indywidualnego programu na zasadach określonych w Ustawie. 

 

§ 33 

 

1. Szkoła udziela uczniom pomocy materialnej ze środków w planie finansowym, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, o ile takie środki zostaną szkole przekazane. 

2. Szkoła, w miarę możliwości, udziela uczniom pomocy materialnej ze środków 

uzyskiwanych z innych źródeł niż ujęte w planie finansowym, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w wyniku porozumienia Dyrektora z ofiarodawcą pomocy. 

 

§ 34 

 

1. Szkoła korzysta z wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie doskonalenia 

kompetencji pedagogicznych nauczycieli. 

2. Szkoła umożliwia pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzenie 

obserwacji w naturalnym środowisku ucznia. 

3. Szkoła na wniosek poradni udziela informacji o funkcjonowaniu dziecka w środowisku 

szkolnym. 

4. Szkoła tworzy warunki do indywidualnych i zbiorowych spotkań rodziców z pracownikami 

poradni mających na celu wsparcie rodziców w procesie wychowawczym. 

5. Szkoła korzysta z pomocy poradni w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych na zasadach współpracy uzgodnionych między Szkołą a 

poradnią. 

 

§ 35 

 

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez koło 

wolontariatu. 

2. W ramach działalności Koła uczniowie w szczególności: 

1) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej 

i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych; 

3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego i 

środowiska naturalnego; 

4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy 

na rzecz Szkoły; 

5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 

6) promują ideę wolontariatu w Szkole. 

3. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określa w drodze 
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uchwały kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego aktywność 

społeczną, w tym w szczególności w formie wolontariatu. 

4. Szkoła korzysta z pomocy wolontariuszy o ile wystąpi taka potrzeba oraz będzie taka 

możliwość. Decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo Dyrektor po uzyskaniu opinii 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 36 

 

1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów, przez prowadzenie zaplanowanych i 

systematycznych działań w celu wspierania dzieci, uczniów w procesie rozpoznawania 

zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji 

edukacyjnych i zawodowych w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia 

i zawodu. 

2. Działania nakierowane osiąganiu celu realizowane są poprzez: 

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klas 7 i 8; 

2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych 

zadań zawodowych; 

b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością 

w życiu zawodowym; 

c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi 

i dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym i prognozowanym 

zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach 

oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinan
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2a Działania w zakresie doradztwa zawodowego w oddziale przedszkolnym obejmują 

preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami 

oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole realizowane jest przez wszystkich nauczycieli, a 

w szczególności przez wychowawców, doradcę zawodowego, pedagoga, przy współpracy 

rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, np. poradni psychologiczno- 

pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawicieli organizacji 

zrzeszających pracodawców. 

4. Koordynatorem systemu doradztwa zawodowego w Szkole jest pedagog szkolny. 

5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole jest realizowane na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, np. zajęcia 

lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, 

targi edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i 

uczelni, absolwentami, praktyki, wolontariat. 

6. Doradca zawodowy lub inny nauczyciel(e) (wyznaczeni przez Dyrektora) odpowiedzialni za 

realizację doradztwa zawodowego w szkole, opracowują program realizacji doradztwa 

zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

7. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego, 

uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

8. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji 

doradztwa zawodowego.  

 

§ 37 

 

1. Biblioteka Szkoły jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Biblioteka jest czynna zgodnie z harmonogramem. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, 

dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć. 

3. Z biblioteki Szkolnej mogą korzystać: uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz inni 

pracownicy Szkoły. 

4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w czasie lekcji i wypożyczanie ich poza teren biblioteki; 

3) prowadzenie lekcji bibliotecznych (w grupach lub oddziałach); 

4) korzystanie z komputerów. 

5. Organizacja biblioteki zapewnia w szczególności warunki do: 

1) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 

pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez: 

a) gromadzenie różnorodnej literatury w postaci książkowej i na nowoczesnych nośnikach 

informacji oraz gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, 

b) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi: pisarzami, historykami, itp., 
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c) organizowanie konkursów czytelniczych, literackich, plastycznych, itp., 

d) przygotowywanie montaży słowno-muzycznych oraz inscenizacji utworów 

literackich, 

e) wykonywanie gazetek tematycznych, 

f) indywidualne rozmowy z czytelnikami i doradztwo czytelnicze; 

2) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

poprzez gromadzenie literatury dotyczącej regionu, w którym żyjemy, obrzędów i tradycji 

polskich i obcych, symboli narodowych, Unii Europejskiej, savoir-vivre i 

popularyzowanie tej wiedzy. 

6. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami w zakresie: 

a) rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 

b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, 

c) rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich 

wspólne użytkowanie; 

d) kształcenie efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- 

komunikacyjnymi; 

2) z nauczycielami w zakresie: 

a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych, 

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych, 

c) informowania o nowościach książkowych i innych, 

d) współpracy w zakresie uzupełniania zbiorów, 

e) współdziałania w przygotowaniu imprez szkolnych, 

f) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie 

wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki; 

3) z rodzicami w zakresie: 

a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe, 

b) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się 

z dbania o wspólne podręczniki, 

c) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów 

przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży. 

2) z innymi bibliotekami: 

a) wspólne organizowanie zajęć edukacyjnych, 

b) organizowanie wycieczek do innych bibliotek, 

c) uczestnictwo w spektaklach teatralnych i innych imprezach organizowanych przez 

inne biblioteki, 

d) wspólne organizowanie konkursów, 

e) prezentowanie twórczości uczniów w innych bibliotekach, 

f) wspólne organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. 

7. Biblioteka działa na podstawie własnego regulaminu wprowadzonego zarządzeniem 

Dyrektora. 

8. Plan oraz godziny pracy biblioteki, a także indywidualny przydział czynności nauczycieli 



Strona 28 z 44 

 

bibliotekarzy zatwierdza Dyrektor. 

 

§ 38 

 

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

Szkoła organizuje świetlicę. 

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Szkoły, celem jej 

działania jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w czasie poza zajęciami 

edukacyjnymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego. 

2a.Świetlica pełni funkcje: 

1) opiekuńczą; 

2) wychowawczą; 

3) profilaktyczną; 

4) edukacyjną. 

3. Zajęcia prowadzone są w oparciu o plan dydaktyczno-wychowawczy grup świetlicowych. 

Plany pracy grup świetlicowych są opracowane na rok szkolny i uwzględniają wiek uczniów i 

ich zainteresowania. 

3a. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 

25 uczniów. 

4. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze, które uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie 

lekcji ujmowane są w dzienniku zajęć świetlicy. 

5. Wychowawca świetlicy przejmuje opiekę nad uczniem od momentu, w którym zgłosi on swoją 

obecność w świetlicy. 

6. Świetlica działa na podstawie własnego regulaminu nadanego przez Dyrektora, określającego 

godziny jej pracy. 

7. Uczniowie uczęszczający na zajęcia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 

§ 39 

 

1. W celu realizacji zadań statutowych, w tym opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju 

uczniów, Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Szkoły funkcjonuje monitoring wizyjny 

zewnętrzny. 

 

Rozdział 5 

Współdziałanie rodziców i nauczycieli 

§ 40 

 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i w 

Szkole; 
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2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn jego trudności w nauce; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat 

pracy Szkoły. 

3. Formami kontaktów rodziców ze Szkołą w celu wymiany informacji, w tym o otrzymanych 

przez dziecko ocenach bieżących oraz przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, a także 

dyskusji na tematy wychowawcze, są: 

1) zebrania rodziców uczniów z wychowawcą klasy organizowane we wrześniu, 

listopadzie, styczniu i maju każdego roku szkolnego; 

2)  konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami; obligatoryjne dla rodziców 

poinformowanych o konieczności spotkania z nauczycielem oraz fakultatywne dla 

rodziców chcących spotkać się z nauczycielem. 

4. O terminach zebrań wyznaczonych przez Dyrektora zgodnych z kalendarzem roku szkolnego 

wychowawca informuje rodziców uczniów klasy na zebraniu we wrześniu. 

5. W przypadku powtarzających się nieobecności rodziców na zebraniach wychowawca ma 

obowiązek przesłać listem poleconym wezwanie rodzica do Szkoły. 

6. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od 

rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

1) Szkoła oczekuje od rodziców: 

2) pomocy w organizowaniu przedsięwzięć (wycieczki, zielone szkoły, uroczystości itp.) i w 

podejmowanych działaniach wychowawczych i opiekuńczych - na miarę możliwości 

rodziców, zarówno w odniesieniu do Szkoły, jak i oddziału; 

3) współpracy w budowaniu poprawnych relacji między rodzicami a pracownikami Szkoły; 

4) przedstawiania Szkole swoich konstruktywnych uwag, zastrzeżeń i wniosków 

dotyczących jej funkcjonowania. 

7. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

 

§ 41 

 

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

1) sytuacje konfliktowe między pracownikami Szkoły, a rodzicami uczniów rozstrzyga 

Dyrektor, z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego Szkołę lub sądu; 

2) mediatorem w przypadkach sytuacji konfliktowych, na terenie Szkoły między rodzicami 

uczniów jest pedagog szkolny; 

3) w przypadku niepowodzenia mediacji, o której mowa w pkt 2 pedagog przekazuje 

sprawę do rozstrzygnięcia Dyrektorowi Szkoły. 

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

dobra publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii. 
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3. Sytuacje konfliktowe między uczniami a pracownikami Szkoły rozstrzyga wychowawca 

danego ucznia lub uczniów z możliwością odwołania się stron do Dyrektora. 

 

Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

§ 42 

 

1. Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Szkoły określają 

odrębne przepisy. 

2. Liczbę pracowników Szkoły ustala Dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ 

prowadzący arkusz organizacji. 

3. Szczegółowe zakresy obowiązków uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych 

pracowników Szkoły ustala Dyrektor w imiennym przydziale czynności. 

4. O sposobach i formach wykonywania zadań, w oparciu o przydział czynności, o którym 

mowa w ust. 3, decyduje w sposób autonomiczny pracownik. 

5. Do zakresu zadań wszystkich pracowników Szkoły należy w szczególności zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem, w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami oraz 

niniejszym statutem. 

6. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia pracowników, 

Dyrektor Szkoły może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na zasadach i warunkach 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 43 

 

1. W szkole tworzy się stanowiska wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Wicedyrektor wykonuje zadania zalecone przez Dyrektora w zakresie: 

1) kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej; 

2) kierowania i nadzorowania pracy wychowawczej i opiekuńczej; 

3) organizowania i nadzorowania przebiegu egzaminów zewnętrznych: 

3. Wicedyrektor wspiera Dyrektora w wykonywaniu zadań kierowniczych. 

 

§ 44 

 

1. Do ogólnego zakresu zadań nauczycieli należy: 

1) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym 

programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

2) kształcenie kompetencji kluczowych uczniów; 

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

4) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, w tym pełnienie 

dyżurów w ramach doraźnej pomocy edukacyjnej; 

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

6) stosowanie adekwatnych do potencjału uczniów, skutecznych i efektywnych metod 



Strona 31 z 44 

 

nauczania i wychowania; 

7) bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów; 

8) przygotowywanie szczegółowych wymagań edukacyjnych oraz kryteriów i sposobu 

oceniania nauczanego przedmiotu; 

9) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem 

w czasie wycieczek itp., w tym systematyczne informowanie uczniów o obowiązujących 

zasadach i procedurach bezpieczeństwa; 

10) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, 

zdrowotną itp.; planowanie i realizacja własnego rozwoju zawodowego, nakierowanego 

na jakościowy rozwój Szkoły; 

11) współdziałanie z rodzicami swoich uczniów na zasadach określonych w Rozdziale 5; 

12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

13) realizacja wszystkich zadań zleconych przez Dyrektora, wynikających z bieżącej 

działalności Szkoły. 

2. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele Szkoły wykonują następujące 

zadania:  

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub 

na ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;  

2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu 

zawodowym;  

3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły. 

3. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku 

z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, 

pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub 

światopoglądów uczniów.  

 

§ 45 

 

1. Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy: 

1) opieka nad powierzonym mu oddziałem, w tym zapewnienie przepływu informacji 

pomiędzy uczniami a społecznością szkolną; 

2) poznanie środowiska uczniów swojego oddziału; 

3) koordynowanie oddziaływań wychowawczych nauczycieli uczących w danym oddziale; 

4) tworzenie warunków zapewniających właściwe relacje interpersonalne w zespole 

uczniów; 

5) współpraca z rodzicami uczniów oraz włączanie ich w programowe i organizacyjne 

sprawy oddziału i Szkoły. 

2. Do zakresu zadań nauczyciela świetlicy należy: 

1) organizacja i realizacja działań wychowawczo-opiekuńczych świetlicy szkolnej; 

2) opieka nad uczniami korzystającymi z opieki świetlicy, w tym zapewnienie przepływu 

informacji pomiędzy uczniami a społecznością szkolną; 

3) tworzenie warunków zapewniających właściwe relacje interpersonalne w zespole 
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uczniów; 

3. Do zadań pedagoga/psychologa w szkole należy w szczególności 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu szkoły; 

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) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. W szkole może być zatrudniony pedagog specjalny. Zakres zadań pedagoga specjalnego: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:  

a) podejmowaniu działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa 

uczniów w życiu szkoły, 

b) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

2) współpraca ze specjalistami w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 
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edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,  

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom; 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami/instytucjami; 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1–5. 

5. Logopeda wykonuje zadania w zakresie: 

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

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w 

zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Terapeuta pedagogiczny wykonuje zadania w zakresie: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 

przedszkola, szkoły i placówki; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 
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b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Nauczyciel  współorganizujący kształcenie wykonuje zadania w zakresie: 

1) pomocy uczniom posiadającym orzeczenie w czasie pobytu w Szkole; 

2) kształtowania relacji interpersonalnych w oddziale integracyjnym; 

3) współorganizacji kształcenia w oddziale integracyjnym; 

4) współpracy z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie. 

8. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje zadania w zakresie: 

1) gromadzenia i opracowywania zbiorów; 

2) zadań dydaktyczno -wychowawczych, w tym prowadzenia edukacji czytelniczej i 

medialnej; 

3) organizowania działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

4) współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami; 

5) ewidencjonowania i inwentaryzowania zbiorów. 

9. Do obowiązków nauczycieli wymienionych w ust. 2-9 należy dokumentowanie swojej pracy 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami. 

 

§ 46 

 

1. W Szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 

2. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności: 

1) troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie 

przepisów oraz zasad higieny pracy; 

2) rzetelne wykonywanie obowiązków (zgodnie z przydziałem czynności); 

3) przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności statutu Szkoły, regulaminu pracy; 

4) poszanowanie mienia szkolnego; 

5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 

 

Rozdział 7 

Prawa i obowiązki uczniów 

§ 47 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

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

umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa ochrony przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, do ochrony i poszanowania jego 

godności; 

3) życzliwego traktowania przez nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

4) swobody wyrażania myśli, uczuć i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

oddziału/grupy i Szkoły; 

5) swobody wyznawania religii z poszanowaniem uczuć innych osób; 

6) rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 
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w nauce; 

8) pomocy w razie trudności w nauce; 

9) korzystania z porad wychowawcy, Dyrektora, nauczycieli, pedagoga szkolnego i innych 

specjalistów zatrudnionych w Szkole oraz specjalistów z poradni psychologiczno- 

pedagogicznej; 

10) korzystania, w miarę potrzeb z doraźnej pomocy edukacyjnej nauczycieli; 

11) korzystania z opieki socjalnej w ramach możliwości finansowych Szkoły; 

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

biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych; 

13) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową, w tym wolontariat; 

14) fachowej opieki średniego personelu medycznego; 

15) zrzeszania się w organizacjach i klubach działających w Szkole; 

2. W przypadku naruszenia statutowych praw ucznia i praw dziecka wynikających z Konwencji 

o prawach dziecka uczeń lub jego rodzic mają prawo złożyć skargę: 

1) w formie ustnej i pisemnej do wychowawcy klasy; 

2) w formie ustnej i pisemnej do pedagoga szkolnego; 

3) w formie pisemnej do Dyrektora. 

3. Skarga, o której mowa w ust. 2 pkt 3, powinna zawierać imię, nazwisko, adres zgłaszającego 

oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji. 

4. Osoba przyjmująca skargę, o której mowa w ust. 2, w ramach swoich kompetencji w ciągu 

14 dni ma obowiązek zbadać sprawę, interweniować i udzielić informacji zwrotnej, w formie 

właściwej dla jej złożenia, co do trybu i sposobu załatwienia sprawy. 

5. Skarżącemu w sprawach, o których mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie od decyzji 

Dyrektora do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora 

Szkoły. 

 

§ 48 

 

1. Uczeń zobowiązany jest do: 

1) realizacji i przestrzegania postanowień zawartych w Statucie; 

2) noszenia na terenie szkoły stroju szkolnego zgodnie z obowiązującymi zasadami 

określonymi w § 48b; 

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych; 

4) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły oraz 

pracy nad własnym rozwojem; 

5) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, uroczystości szkolnych oraz 

podczas przerw; 

6) punktualnego przychodzenia na zajęcia szkolne; 

7) przestrzegania na co dzień zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, 

kolegów i innych pracowników Szkoły; 

8) okazywania szacunku nauczycielom, uczniom, rodzicom i innym osobom dorosłym; 

9) podporządkowania się zaleceniom wszystkich pracowników Szkoły; 

10) godnego reprezentowania Szkoły na zewnątrz; 

11) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, takich jak: 



Strona 36 z 44 

 

a) jeżeli uczeń nie ćwiczy podczas zajęć wychowania fizycznego, jest zobowiązany do 

przebywania na tych zajęciach pod opieką nauczyciela, 

b) gdy lekcja wychowania fizycznego jest pierwszą lub ostatnią godziną lekcyjną, uczeń 

może iść do domu na prośbę rodziców wyrażoną w formie pisemnej, 

c) uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii ani etyki, ma obowiązek przebywać pod 

opieką nauczyciela w bibliotece szkolnej, jeśli nie jest to pierwsza lub ostatnia 

godzina zajęć w tym dniu, 

d) nieopuszczanie bez zezwolenia terenu Szkoły podczas przerw śródlekcyjnych i zajęć 

dydaktycznych; 

12) przestrzegania higieny osobistej; 

13) (uchylono); 

14) dbałości o ład i porządek w Szkole; 

15) dbałości o mienie znajdujące się w Szkole; 

16) pracy na rzecz Szkoły i środowiska. 

2. (uchylono). 

3. Uczeń ma obowiązek dbać o własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze 

przynoszone do Szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub 

zniszczone przynoszone przez ucznia do Szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty 

wartościowe (w tym telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, zegarki) i pieniądze. 

 

§ 48a 

 

1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie przestrzegania warunków 

wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Na teren szkoły można wnosić telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne. 

3. Na terenie szkoły można korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych, z zastrzeżeniem, że korzystanie z nich w czasie zajęć edukacyjnych może 

odbywać się tylko za zgodą nauczyciela lub innej osoby prowadzącej zajęcia. 

4. Korzystanie na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

powinno odbywać się z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, w tym szczególności 

prawa do prywatności uczniów i nauczycieli i prawa do niezakłóconego przebywania na terenie 

szkoły. 

 

§ 48b 

 

1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie zasad ubierania się na 

terenie szkoły określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Uczniowie są obowiązani ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, z 

zastrzeżeniem, że niedozwolone jest noszenie stroju zawierającego elementy nawołujące do 

nienawiści, dyskryminujące lub sprzeczne z prawem bądź stwarzające zagrożenie dla 

bezpieczeństwa innych uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły. 

3. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniów obowiązują strój sportowy oraz obuwie 

sportowe. 
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§ 49 

 

1. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

dokonuje wychowawca w okresie do miesiąca od dnia powrotu ucznia do szkoły. 

2. Podstawą do usprawiedliwienia jest prośba rodzica określająca przyczynę nieobecności 

wyrażona w formie pisemnej, ustnej bądź informacja telefoniczna. 

3. Po terminie, o jakim mowa w ust. 1, nieobecność ucznia pozostaje nieusprawiedliwiona, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dyrektor może usprawiedliwić nieobecność ucznia na wniosek złożony po terminie, o jakim 

mowa w ust. 2, jeśli przyczyny obiektywne uniemożliwiły dotrzymanie tego terminu. 

 

Rozdział 8 

Nagrody i kary oraz zasady ich stosowania wobec uczniów 

§ 50 

 

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwałę ustną wychowawcy wobec uczniów i rodziców na zebraniu z rodzicami; 

3) pochwałę ustną Dyrektora na apelu; 

4) nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców; 

5) dyplom uznania i list pochwalny dla rodziców ucznia; 

6) statuetkę Absolwent Roku – za najwyższą średnią dla ucznia kończącego Szkołę 

7) Statuetkę Najlepszy z Najlepszych dla ucznia z najwyższym wynikiem z egzaminu 

zewnętrznego. 

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia mogą być: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce; 

2) aktywny udział w życiu Szkoły; 

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach 

sportowych; 

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt Szkole. 

3. Imiona i nazwiska wyróżniających się uczniów wraz informacjami dotyczącymi rodzaju 

nagrody czy wyróżnienia oraz podstaw ich otrzymania umieszczane są na stronie 

internetowej szkoły. 

4. Umotywowane odwołanie od nagrody należy składać na piśmie do Dyrektora Szkoły w 

terminie 7 dni od otrzymania informacji o nagrodzie. Na rozpatrzenie odwołania Dyrektor 

ma 14 dni, jego decyzja jest ostateczna. 

 

§ 51 

 

1. Za naruszenie dobra wspólnego i godności osobistej, notoryczne zaniedbywanie obowiązku 

nauki, naruszanie nietykalności osobistej, wulgarność i chuligaństwo, niszczenie mienia 

Szkoły, wandalizm, palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków oraz inne 

naruszenia postanowień statutu Szkoły uczeń może, poza konsekwencjami wynikającymi z 
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zasad wewnątrzszkolnego oceniania, ponieść następujące kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy; 

2) upomnienie ustne Dyrektora z powiadomieniem wychowawcy, rodziców i pedagoga 

szkolnego; 

3) pisemne upomnienie przez wychowawcę i zobowiązanie ucznia do poprawy, z 

powiadomieniem rodziców; 

4) nagana Dyrektora z powiadomieniem wychowawcy, rodziców i pedagoga szkolnego; 

5) kara przeniesienia ucznia do równoległego oddziału; 

6) po wyczerpaniu zastosowanych środków zaradczych i braku rezultatu, po zasięgnięciu 

opinii Samorządu Uczniowskiego wystąpienie Dyrektora szkoły do Kujawsko – 

Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

2. O zastosowaniu kary, o której mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, decyduje Dyrektor po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej. 

2a. W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego 

na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły może, 

za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to 

wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia 

ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu 

poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. 

Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary 

określonej w statucie szkoły. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił się 

czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub 

przestępstwa skarbowego. 

3. Umotywowane odwołanie od kary należy składać na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie 

7 dni od otrzymania informacji o karze. Na rozpatrzenie odwołania Dyrektor ma 14 dni, jego 

decyzja jest ostateczna. 

 

§ 51a 

 

1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów tylko w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji – przez ucznia pełnoletniego lub rodziców ucznia niepełnoletniego; 

2) popełnienia umyślnego przestępstwa przeciwko zdrowiu, życiu lub mieniu znacznych 

rozmiarów, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu; 

3) rażącego i długotrwałego naruszania zasad współżycia społecznego na terenie szkoły, 

zwłaszcza stosowania przemocy wobec członków społeczności szkolnej – jeśli wcześniej 

zastosowane środki wychowawcze nie przyniosły skutku. 

2. Skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej 

i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

3. W przypadku ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, dyrektor szkoły podstawowej może 

wystąpić w sytuacjach opisanych w ust. 1 pkt 2 i 3 do kuratora oświaty z wnioskiem o 

przeniesienie ucznia do innej szkoły. 
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Rozdział 9 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania 

§ 52 

 

Ocenianie ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, zwanego 

Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania dalej – WZO (załącznik nr 1 do statutu) 

 

Rozdział 10 

Oddziały przedszkolne 

§ 53 

 

1. Szkoła prowadzi kształcenie w oddziałach przedszkolnych. 

2. Oddziały przedszkolne pracują przez 5 dni w tygodniu. 

3. Przerwy w pracy oddziału przedszkolnego pokrywają się z czasem trwania ferii letnich oraz 

przerw świątecznych o jakich jest mowa w przepisach dotyczących organizacji roku 

szkolnego. 

4. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach 

bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

5. Za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym nie pobiera się opłat. 

6. Rekrutację do oddziału przedszkolnego określa § 4 ust. 4. statutu. 

 

§ 54 

Cele i zadania 

 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie 

to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co 

umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  

2. Zadaniem oddziału przedszkolnego jest: 

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek 

w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z 

poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 
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7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o 

zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i 

podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w 

przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych 

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami; 

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

§ 54a 

 

1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i językowej, poprzez: 

1) zapoznawanie z historią kraju i symbolami narodowymi; 

2) organizowanie w przedszkolu uroczystości z okazji świąt narodowych i świąt 

kościelnych  z prezentowaniem symboli państwowych; 

3) zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, nekropolii, parków narodowych,  

krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody, które zlokalizowane są w 

najbliższej okolicy; 

4) przybliżanie tradycji  i kultury regionu i najbliższej okolicy; 
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5) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego 

oświadczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami zapraszanymi do przedszkola –

autorytetami w zakresie nauki, kultury i sportu; 

7) tworzenie tradycji przedszkola; 

8) wzbudzanie poczucia szacunku dla wartości, na których oparta jest rodzina. 

2. Kształtowanie u dzieci postaw prospołecznych w Przedszkolu realizowane jest między 

innymi poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu dzieci w życiu społecznym.  

3. Dyrektor Przedszkola zapewnia warunki do realizacji działań wolontariackich na terenie 

Przedszkola i poza nim.  

4. Główne cele wolontariatu to:  

1) zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;   

2) kształtowanie postaw prospołecznych; 

3) kreowanie roli Przedszkola jako miejsca prowadzenia aktywności wolontariackiej. 

 

 

§ 55 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w 

czasie zajęć poza szkołę 

 

1. Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w oddziale przedszkolnym sprawują 

nauczyciele. 

2. Rozkład dnia uwzględnia równomiernie rozłożenie zajęć w ciągu całego pobytu w oddziale 

przedszkolnym i ich różnorodność, w tym pobyt na świeżym powietrzu. 

3. Sala zajęć posiada właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 

4. Stoliki, krzesła i wyposażenie sali dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich 

działalności. 

5. Dzieci korzystają z opieki gabinetu profilaktyki zdrowotnej, biblioteki, świetlicy szkolnej. 

6. W trakcie zajęć poza terenem Szkoły w tym m.in. wycieczki dydaktycznej lub rekreacyjnej 

(spaceru) opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale 

przedszkolnym. 

 

§ 56 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

 

1. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych sprawują opiekę nad dziećmi od chwili 

przyprowadzenia dziecka przez rodziców do sali do momentu odebrania ich przez rodziców 

lub osoby upoważnione. W przypadku dzieci objętych opieką świetlicową nauczyciel 

oddziału przedszkolnego ma obowiązek odprowadzić dziecko na świetlicę. 

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę upoważnioną na piśmie przez 

rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do 

oddziału przedszkolnego. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. 

3. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka ze Szkoły. 
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Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie 

pisemnej. 

4. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać 

dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W 

takiej sytuacji nauczyciel oddziału zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych 

czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. O przypadku każdej odmowy wydania 

dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły. 

5. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 

przedszkolnego lub świetlicy, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie 

rodziców o zaistniałym fakcie. W przypadku bezskutecznego kontaktu z rodzicami 

powiadamia się najbliższy komisariat policji. 

6. Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być oparte 

o orzeczenie sądu rodzinnego. 

 

§ 57 

Organy oddziału przedszkolnego 

 

1. Rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych mają prawo do wybierania swojej reprezentacji 

w formie rady oddziałowej, o jakiej mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 Ustawy. 

2. Przedstawiciel rady oddziałowej, o której mowa w ust. 1 wchodzi w skład Rady Rodziców. 

 

§ 58 

Organizacja oddziału przedszkolnego 

 

1. Oddziały przedszkolne zachowują odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie jest 

zorganizowane na zasadach określonych dla przedszkoli. 

2. Oddział przedszkolny zapewnia dziecku realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

3. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, wynosi 25 godzin tygodniowo i 5 

godzin dziennie. 

4. Czas trwania zajęć dydaktycznych jest dostosowany do rozwoju i potrzeb psychofizycznych 

dzieci – nie dłużej jak 30 minut. 

5. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

Dyrektora 

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym 

oddziałem uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb i zainteresowania 

dzieci oraz oczekiwania rodziców ustalają szczegółowy plan pracy oddziału. 

7. Na wniosek rodziców w oddziałach przedszkolnych mogą być organizowane zajęcia z religii 

na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach. 

 

§ 59 

Zakres zadań nauczycieli 

 

1. W oddziałach przedszkolnych zatrudnieni są nauczyciele posiadający wymagane 
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kwalifikacje, na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. 

2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego w szczególności: 

1) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci; 

2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania; 

3) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, 

otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej; 

4) planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program 

wychowania przedszkolnego; 

5) współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz z innymi specjalistami 

służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów; 

6) prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu 

dzieci; 

7) przeprowadza analizę gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole - diagnoza 

dojrzałości szkolnej; 

8) otacza indywidualną opieką każde dziecko i dostosowuje metody i formy pracy do jego 

możliwości; 

9) współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo– 

edukacyjnych; 

10) organizuje w ciągu roku szkolnego zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania 

indywidualne w miarę potrzeb zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

11) udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju. 

3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany 

samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również 

zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program 

opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. 

4. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania 

przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania 

wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego. 

5. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości 

dzieci, dla których jest przeznaczony. 

6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym 

przedszkolu, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania 

przedszkolnego, tworzące zestaw programów wychowania przedszkolnego. 

7. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania 

przedszkolnego całości podstawy programowej. 

 

§ 60 

Prawa i obowiązki wychowanka 

 

1. Prawa i obowiązki wychowanków oddziału przedszkolnego: 

1) Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do: 

a) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
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b) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony 

i poszanowania jego godności osobistej, 

c) życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie wychowawczo- dydaktycznym 

poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb, takich jak: potrzeby biologiczne, 

emocjonalno- społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości i uznania. 

2) Wychowanek oddziału przedszkolnego ma obowiązek: 

a) szanowania wytworów innych dzieci, 

b) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia 

społecznego, 

c) przestrzegania zasad higieny osobistej. 

 

§ 68 

(uchylono) 

 

Rozdział 12 

Postanowienia końcowe 

§ 69 

 

1. Szkoła posiada sztandar i ceremoniał szkolny. Zasady i warunki ich stosowania określa 

zarządzenie Dyrektora. 

2. Szkoła posiada logo. Zasady jego stosowania, z uwzględnieniem właściwej reprodukcji 

kształtów, kolorów i typografii, w tym zasad jego stosowania określa zarządzeniem Dyrektor. 

3. Logo szkoły prezentowane jest w szczególności: 

1) na papierze firmowym; 

2) zaproszeniach; 

3) na stronie internetowej Szkoły www.splubiewo.edu.pl 

4. Przyjętym za skuteczny sposobem informowania rodziców jest informacja za pośrednictwem 

strony internetowej Szkoły, a w formie papierowej poprzez udostępnianie dokumentów 

znajdujących się w bibliotece Szkoły. 

 

§ 70 

 

1. O zmiany w niniejszym statucie mają prawo wnioskować wszystkie organy Szkoły. 

2. Zmiany w statucie Szkoły mogą być wprowadzane w postaci nowelizacji lub uchwalenia 

nowego statutu. 

3. Dyrektor wprowadzając zmiany na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej, publikuje 

ujednolicony tekst statutu Szkoły. 

 

§ 71 

1. Traci moc statut Szkoły z września 2017 r. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


