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STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W STAWIE 
  

   

Wstęp 

Statut Szkoły Podstawowej w Stawie został opracowany przez Radę Pedagogiczną szkoły i 

został poddany konsultacjom Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego, a następnie 

zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej szkoły. Dokonano zmian i zatwierdzono w 

dniu 23.11.2010r. 

  

Statut jest zgodny z: 

* Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 

483)  

* Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r., (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 

329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 

117, poz. 759, Nr 162, poz. 1122 i 1126)  

* Ustawą Karta Nauczyciela z 1982 r., (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r. 

Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) ust.z dn.15.07.2004r. o zmianie ustawy Karta 

Nauczyciela 

* Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela z 29 czerwca 1972 r.,  

* Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  Ostatnia zmiana: Dz. U. z 2007 r. Nr 

35, poz. 222, weszły w życie z dniem 14 marca 2007 r. 

* Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

* Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ w dn. 20.11.1989r. 

ze zmianami z dn. 02.09.1999r. (Dz. U. 2000.2.11) 

* Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach 

* Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych 

 

     

Załącznikami statutu są: 

 Szkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania 

egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych (SSO) 

 Program wychowawczy szkoły  

 Regulamin działalności Rady Pedagogicznej  

 Regulamin Rady Rodziców 

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

 Regulamin sali gimnastycznej   

 Regulamin organizacji i przebiegu sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej 

 Regulamin Kar i Nagród 

 Regulamin sali komputerowej 
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 Regulamin biblioteki 

 Regulamin świetlicy 

 Regulamin dyżurów nauczycielskich 

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa. 

2. Typ szkoły: publiczna szkoła podstawowa. 

3. Szkoła działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz statutu szkoły. 

4. Siedziba szkoły: Staw 2  66-433 Lubiszyn 

5. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Staw, Podlesie, Kozin, Smoliny i Zacisze. 

6. Organem prowadzącym szkołę jest Wójt Gminy  Lubiszyn. 

7. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubuski Kurator Oświaty. 

 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku    

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które 

przed dniem 1 września kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 

podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym. 

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

5. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię 

psychologiczno – pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może 

być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 10 lat. 

6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz za zgodą rodziców. 

7. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży 

upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych 

organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. Na wniosek rodziców Dyrektor, w którym obwodzie mieszka dziecko, może zezwolić 

na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko 

spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie 

egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę. 

9. Uczniowie, którzy ukończyli kl. VI, kontynuują naukę w gimnazjum. 

Oddział przedszkolny 

 

1. Oddział przedszkolny w szkole jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i 

nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej Szkoły.  

2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku 

dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem 

przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż 

do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 
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lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w 

tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 
3. Oddział przedszkolny zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w 

nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły, na zasadach określonych dla 

oddziałów przedszkolnych, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola.  

4. W Szkole może być więcej niż jeden oddział przedszkolny realizujący program 

wychowania przedszkolnego.  

5.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób.  

6.  Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci, objęte obowiązkiem rocznego 

przygotowania przedszkolnego.  

7. Czas zajęć w ramach, których realizowana jest podstawa programowa w oddziale 

przedszkolny, wynosi 5 godzin dziennie. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 

60 min.  

8. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale przedszkolnym prowadzona 

jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.  

9. W oddziałach przedszkolnych organizuje się dodatkowo naukę religii w wymiarze 1 

godziny tygodniowo. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi 30 min.  

10. Organizację wychowania przedszkolnego, nauczania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły zaopiniowany przez 

Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.  

11. Zajęcia prowadzone w przedszkolu są dokumentowane w dzienniku zajęć oddziału 

przedszkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami.  

12. Wychowawstwo w oddziale przedszkolnym powierza się nauczycielom, którzy posiadają 

odpowiednie kwalifikacje.  

13. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą jest 

odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.  

 

 

§ 2 Cele i zadania szkoły 

1. Szkoła Podstawowa w Stawie: 

a) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w 6 - letnim 

cyklu kształcenia,  

b) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego,  

c) realizuje wewnętrzny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

d) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 

e)  realizuje ustalone dla szkoły podstawowej: 

- podstawy programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

 - ramowy plan nauczania; 

f) umożliwia zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do testu 

szóstoklasisty oraz  umożliwiających edukację w następnych etapach kształcenia, 

g) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu założonych celów i 

zasad określonych w Programie Wychowawczym Szkoły. Program Wychowawczy 

Szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, 

h) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 

2. Szkoła umożliwia:  

- podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej uczniów,  

- pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom,  
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- opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły. 

3.  Szkoła sprawuje opiekę nad:  

 uczniami mającymi trudności w nauce poprzez zespoły dydaktyczno-wyrównawcze,  

 uczniami z zaburzeniami rozwojowymi poprzez indywidualny tok nauczania, 

gimnastykę korekcyjną,  

 uczniami, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych i zdrowotnych potrzebna 

jest stała bądź doraźna opieka poprzez zwolnienie częściowe lub całkowite z opłat za 

obiady oraz zapomogi (współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Lubiszynie), 

 

4. Szkoła poza działalnością podstawową prowadzi świetlicę i stołówkę, zajęcia sportowe,     

    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną, koła zainteresowań.  

5. Szkoła sprawuje opiekę odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z  

    uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.   

 

 

6. Szkoła realizuje wymienione cele i zadania w następujący sposób: 

a) wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym objęte są obowiązkiem 

szkolnym 

b) szkoła zatrudnia nauczycieli dobrze przygotowanych do wykonywania 

zawodu i stara się o kadrę z najwyższymi kwalifikacjami 

c) nauczyciele mogą realizować autorskie programy nauczania na bazie 

podstaw programowych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, dostosowując treści i metody do możliwości uczniów 

d) szkoła wychowuje i przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków 

świadomych obywateli poprzez organizowanie apeli, uroczystości szkolnych i 

klasowych, w czasie których wpaja się miłość do Ojczyzny, poszanowanie 

konstytucji RP, godła i symboli narodowych, oraz umożliwia poznanie 

przeszłości i teraźniejszości kraju, budzi szacunek do tradycji narodowych 

e) szkoła przygotowuje do życia w społeczeństwie i poszanowania prawa 

poprzez zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia oraz 

respektowanie go zarówno przez uczniów jak i nauczycieli 

f) szkoła wychowuje przez pracę, kształtując szacunek dla niej poprzez 

angażowanie uczniów do prac porządkowych w salach lekcyjnych i otoczeniu 

szkoły oraz prostych napraw sprzętu szkolnego 

g) wychowawcy klasowi organizują życie klasy, starając się wyrabiać u 

uczniów pozytywne cechy charakteru jak: uczciwość, samodzielność, 

wytrwałość, obowiązkowość, wrażliwość, życzliwość, prawdomówność i 

tolerancję 

h) szkoła organizuje dla uczniów mających trudności w nauce zajęcia 

wyrównawcze 

i) w celu podtrzymania poczucia tożsamości religijnej szkoła organizuje naukę 

religii (lub etyki) dla uczniów, których rodzice wyrazili pisemną zgodę w 

terminie wskazanym przez dyrektora 

j) szkoła umożliwia uczniom niepełnosprawnym pełną integrację z dziećmi 

zdrowymi, starając się zapewnić im szeroką pomoc 
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k) szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, organizując koła 

przedmiotowe i koła zainteresowań w miarę możliwości i potrzeb uczniów: 

nauczyciele stawiają większe wymagania uczniom najzdolniejszym, 

zachęcając ich do poszerzania wiedzy poprzez wskazaną literaturę i udział w 

konkurach, olimpiadach 

l) szkoła rozwija sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, 

turystyki i innych form aktywnego wypoczynku, organizując zajęcia szkolnego 

koła sportowego, wycieczki rowerowe i krajoznawczo-turystyczne oraz 

umożliwia uczniom udział w rozgrywkach sportowych 

m)  szkoła włącza uczniów do działań służących ochronie przyrody, 

uświadamia rolę i zadania człowieka w kształtowaniu środowiska poprzez 

udział w zalesianiu, budowę karmników dla ptaków oraz organizowanie prac 

porządkowych; nauczyciele wykorzystują treści programów nauczania do 

wpojenia uczniom zasad harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą 

n) szkoła przygotowuje uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w 

kulturze poprzez kształtowanie zainteresowań literaturą piękną, organizowanie 

konkursów czytelniczych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, projekcję 

filmów, upowszechniając w ten sposób dorobek literatury i kultury narodowej i 

światowej 

o) szkoła dba o prawidłową higienę i zdrowie uczniów, ściśle wykorzystując 

wnioski wynikające z bilansów zdrowia do działań profilaktycznych i 

korekcyjnych oraz wychowawczych i opiekuńczych, wprowadzając 

prawidłową organizację pracy uczniów zgodnie z zasadami higieny, 

organizując przeglądy czystości pomieszczeń i higieny osobistej uczniów, 

włączając dzieci do współodpowiedzialności za utrzymanie higieny, ładu i 

porządku w szkole 

p) szkoła przeciwdziała niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji, 

popularyzując wśród uczniów i rodziców wiedzę z zakresu potrzeb 

psychicznych dzieci i młodzieży, poznając warunki życia uczniów, zwracając 

szczególną uwagę na dzieci ze środowisk zagrożonych, przestrzegając zakazu 

palenia papierosów i spożywania alkoholu na terenie szkoły. 

 

   

§ 3 Organy szkoły i ich kompetencje 

 

Organami szkoły są:  

1. Dyrektor Szkoły, 

2. Rada Pedagogiczna, 

3. Rada Rodziców, 

4. Rada Samorządu Uczniowskiego 

 

Dyrektor szkoły 

1. Dyrektor szkoły: 

a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i innych 

pracowników zatrudnionych w szkole, 
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c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do  harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego uczniów, zapewnia bezpieczeństwo w czasie 

wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę 

d) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe 

w obwodzie szkoły, a w razie niespełnienia regularnego uczęszczania 

dziecka do szkoły dąży do  egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji 

e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 

f) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, 

g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

h) odpowiada za organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w 

ostatnim roku nauki w szkole, 

i)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 

1. Dyrektor decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

b) dokonuje oceny pracy nauczycieli, 

c) przydziela godziny dydaktyczne i czynności dodatkowe dla nauczycieli 

d) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i 

innym pracownikom szkoły, 

e) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w 

sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły, 

f) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu 

obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na 

spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

g) Dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania do użytku 

szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

h) Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, 

Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego za zgodą Rady Rodziców 

i Rady Pedagogicznej wprowadzić lub znieść obowiązek noszenia przez 

uczniów ujednoliconego stroju noszonego na terenie szkoły 

 

 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, który działa w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

 

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

w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem 

doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 

pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności 

organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 
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każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania 

mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z 

inicjatywy dyrektora szkoły albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

 

1. Kompetencje rady pedagogicznej: 

a) zatwierdzenie planów pracy szkoły, 

b) opiniowanie proponowanych przez nauczycieli programów nauczania (art.22a 

ust.2b ustawy o syst. oświaty) 

c) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów 

d) zatwierdzenie ostateczne ustalenie ocen z zachowania uczniów oraz ich 

zatwierdzenie, 

d) wyrażanie zgody na egzaminy kwalifikacyjne, 

e) uchwalanie warunkowej promocji uczniów, 

i) przyznanie nagród i wyróżnień uczniom, 

j) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych, 

k) ustalanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w danym roku 

szkolnym, 

l) typowanie swoich przedstawicieli w skład komisji konkursowej na 

stanowisko dyrektora szkoły, 

 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

a) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, 

b) projekt planu finansowego szkoły, 

c) przydział godzin nauczania i innych czynności nauczyciela, 

d) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

e) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki, 

f) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch obowiązkowych godzin 

zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej 

3. Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z 

wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, dyrektora lub nauczyciela po 

zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

4. Rada pedagogiczna może występować z wnioskami do organu prowadzącego szkołę o 

odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji po 

zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

5. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z 

przepisami prawa lub interesem szkoły . O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 

niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę razie stwierdzenia jej 

niezgodności przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

6. Sposób podejmowania uchwał rady pedagogicznej: 
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a) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków, 

b) rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności; zebrania rady 

pedagogicznej są protokołowane, 

c) nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów 

lub ich rodziców, Rodziców także nauczycieli Rodziców innych pracowników 

szkoły 

 

 

Rada Rodziców 

W szkole działa Rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Zasady  

tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej placówki. Rada Rodziców 

uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

1. Kompetencje Rady Rodziców: 

d) reprezentowanie ogółu rodziców, 

e) podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności 

szkoły, 

f) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły, 

g) współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, 

h) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie 

zasad użytkowania tych funduszy, 

i) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły, prawa do: 

- znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w 

szkole i klasie, 

- znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, 

- wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły. 

j) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z opiniami i  

wnioskami dotyczącymi działalności szkoły. 

k) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego  

l) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

       ł)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły 

m) zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego  

n) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania  

o) opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

p) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch 

obowiązkowych godzin    zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI 

szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej 

 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Władzami samorządu są: 

- na szczeblu klas – samorządy klasowe, 

- na szczeblu szkoły – Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU). 

2. Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiej należy: 

a) przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego, 
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b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia 

szkolnego i sposobem ich wykonania, 

c) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły 

d) proponowanie kandydata na opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego. 

e) przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii 

dotyczących działalności szkoły, 

f)  organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

3. Dyrektor może zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie RSU, jeżeli jest ono 

sprzeczne z prawem lub celami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły. 

 

 

Poszczególne organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych 

decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez uczestnictwo swych przedstawicieli na 

zwoływanych zebraniach. 

 

 Sposób rozwiązywania konfliktów między poszczególnymi organami szkoły 

przebiega w następujących fazach:  

1) w przypadku konfliktu Dyrektor Szkoły – Rada Rodziców należy zasięgnąć opinii 

Rady Pedagogicznej. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna.  

2) postępowanie w przypadku konfliktu Rada Pedagogiczna – Dyrektor Szkoły:  

a. w przypadku stwierdzenia przez Dyrektora Szkoły niezgodności uchwały 

podjętej przez Radę Pedagogiczną z obowiązującym prawem, dyrektor 

wstrzymuje wykonanie uchwały powiadamiając niezwłocznie organ 

prowadzący lub nadzorujący szkołę, 

b. w przypadku, gdy Rada Pedagogiczna nie zgadza się z zarządzeniami 

Dyrektora Szkoły, Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu 

prowadzącego lub nadzorującego szkołę o rozstrzygnięcie konfliktu lub 

odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły. 

 3) Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z 

przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia 

sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia 

przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio prowadzącemu lub 

nadzorującemu szkołę. 

 

  

§ 4 Organizacja szkoły 

 

2. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku a kończy z dniem 31 

sierpnia następnego roku.  

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.  

4. Termin przeprowadzania sprawdzianu ucznia kończącego szkołę podstawowa określają 

odrębne przepisy. 

5. W kalendarzu szkolnym wprowadza się następujące dni odstąpienia od zajęć 

dydaktycznych:  

a) Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 

b) dni rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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§ 5 Oddział 

 

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

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania.  

2. Oddział nie może liczyć więcej niż 30 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej 

klasy, jeśli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów razem byłaby niższa niż 

18. 

3. W szkole jest utworzony oddział przedszkolny, w którym realizowany jest program 

wychowania przedszkolnego.  

4. Zajęcia nadobowiązkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych. 

  

   

§ 6 Czas trwania zajęć 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w   

      systemie klasowo – lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godz. 8:00 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach 1-3 ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia  

      zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć poza zajęciami wychowania fizycznego, religii   

      i języka obcego. Szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.  

      Nauczyciele mogą także prowadzić lekcje 45 minutowe z przerwami.  

4. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut. W celu usprawnienia organizacji pracy szkoły  

      dopuszcza się możliwość zmiany długości przerw. 

5. Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, koła przedmiotowe mogą być  

     przeprowadzone w formie wycieczek. 

 

   

§ 7 Świetlica 

 

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

rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje 

świetlicę. Zasady przebywania i zachowania się uczniów w świetlicy określa 

„Regulamin świetlicy”, który stanowi załącznik do statutu szkoły. 

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

grupie nie powinna przekraczać 25. 

3. Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi przed i po zajęciach lekcyjnych sprawuje 

nauczyciel świetlicy.  

4. Odpowiednio do potrzeb dzieci zajęcia świetlicowe organizuje się przed i po lekcjach 

w ilości godzin odpowiadających potrzebom oraz możliwościom szkoły 

5. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły. 

6. Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas. 

7. Wychowawca świetlicy odpowiada za: 

a) całokształt pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w świetlicy, 

b) opracowanie planu pracy świetlicy, 

c) prowadzenie dokumentacji świetlicy (plan pracy, dziennik zajęć, regulamin, rozkład 

dnia). 

   

§ 8 Biblioteka 

1. Zadania biblioteki:  

a) Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie zbiorów bibliotecznych. 
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b) Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej. 

c) Zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów i nauczycieli) potrzeb 

czytelniczych informacyjnych, 

d) Podejmowanie - zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami 

nauczania - różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i 

medialnej, wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 

e) Przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania 

uczniów do korzystania z różnorodnych mediów, źródeł informacji, bibliotek. 

f) Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, 

kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalno-

rekreacyjnych. 

 

2. Zadania nauczyciela pracującego w bibliotece:  

 Praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów - zgodnie z regulaminem biblioteki, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej, 

c) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej - zgodnie z 

obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania. 

 Praca organizacyjna: 

a) gromadzenie zbiorów, 

b) ewidencja i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

standardami, 

c) selekcję księgozbioru, 

d) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki,  

e) sporządzanie projektów budżetu biblioteki. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy 

szkoły, rodzice a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. 

4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor Szkoły: 

a) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie, 

b) zapewnia środki finansowe, 

c) zarządza skontrum zbiorów. 

 

 

STOŁÓWKA: 

1. W szkole działa stołówka. 

2.  Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, a dla uczniów, których rodzice 

ubiegali się o dofinansowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie 

dożywianie przyjmuje formę nieodpłatną. 

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor 

szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i (lub) GOPS Lubiszyn. 

4. Dyrektor szkoły (z upoważnienia organu prowadzącego (GOPS Lubiszyn) może zwolnić 

rodziców/prawnych opiekunów z całości lub części opłat za posiłki: 

- w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 
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§ 9 Arkusz organizacji szkoły 

 

1. Szczegółowa organizacja nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 

kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący 

szkołę do dnia 30 maja. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin zajęć edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych obowiązków i 

nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala Dyrektor Szkoły na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 

higieny pracy. 

   

   

§ 10 Zakres zadań nauczycieli 

 

 

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

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. Nauczyciel przeprowadza diagnozy uczniów. 

2. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i 

profilaktyki. 

3. Nauczyciel realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i 

zainteresowania uczniów. (art.42 ust.2 pkt 2 lit.a i b Karty Nauczyciela) 

3. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w 

klasie i w szkole, 

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzenia egzaminów. 

c) znajomości przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu ucznia kończącego 

szkołę podstawową, 

d) wyrażania opinii na temat pracy szkoły. 

4. Zadania nauczycieli:  

a) odpowiedzialność za życie, bezpieczeństwo i zdrowie uczniów: 

 nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone 

sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

 nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie 

szkoły, zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły i w razie potrzeby 

skierować do dyrektora; 

 nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich 

dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów; 

b) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i wysoką jakość 

kształcenia, 

c) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz 

zainteresowań, 

e) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 
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wszystkich uczniów, 

f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb uczniów, 

g) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, 

h) udzielanie rodzicom (opiekunom) rzetelnej informacji o dziecku, jego postępach 

w nauce i zachowaniu, 

i) udostępnianie na bieżąco do wglądu rodzicom (opiekunom) prac klasowych 

uczniów, 

j) rozwijanie własnego warsztatu pracy, troska o powierzone mu pomoce 

dydaktyczne 

 

5. Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę  w 

klasie pierwszej szkoły podstawowej – ( rozporz.MEN z 27.05.2009r. w sprawie rodzajów 

innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych 

form oraz sposobu ich działania(Dz.U.Nr 83 poz.693). 

   

  

§ 11 Zespoły nauczycielskie 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału 

oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

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

zespoły problemowo - zadaniowe. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek 

zespołu. 

 

Zespoły przedmiotowe 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 

tworzą zespół przedmiotowy.  

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły 

przewodniczący zespołu.  

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

 zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów 

pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programów 

nauczania,  

 wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobów badania wyników nauczania,  

 organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli,  

 współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia,  

 wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

eksperymentalnych programów nauczania, 

 opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem 

do użytku w szkole. 
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§ 12 Wychowawca 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

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

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej należy kierować się 

zasadą: - w pierwszym etapie edukacyjnym powierza się nauczycielowi 

wychowawstwo w klasie pierwszej na okres 3 lat, w drugim powierza się 

wychowawstwo w klasie 4 do ukończenia szkoły podstawowej. 

3. W uzasadnionych przypadkach (zmiany organizacyjne, kadrowe) dyrektor może 

cofnąć powierzone wychowawstwo nauczycielowi o ile jego działania są sprzeczne z 

zadaniami wynikającymi z pkt. 1 i 2. 

4. Nauczyciel wychowawca powinien: 

a) organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, 

życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów, 

b) współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą 

dla doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

c) otaczać indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich 

wychowanków, w sposób życzliwy, przyjazny i serdeczny pobudzać 

uczniów do twórczej aktywności, 

d) planować i organizować wspólne z uczniami i ich rodzicami różne formy 

życia zespołowego, 

e) ustalać treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy, 

f) współdziałać z rodzicami w celu: 

- uzgadniania wspólnej postawy wobec dziecka, 

- poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich 

dziecka, 

- włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły 

g)  organizować pomoc zarówno uczniom szczególnie zdolnym jak i z różnymi 

trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi, 

h) współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  

i) otoczyć opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i 

losowej oraz organizować niezbędną pomoc w tym zakresie,  

j) organizować zebrania z rodzicami i systematycznie informować rodziców o 

postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na 

terenie klasy i szkoły,  

k) prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej klasy (dziennik, arkusze ocen, wypisywanie świadectw).  

l) przygotowanie pisemnego zawiadomienia dla rodziców, na miesiąc przed 

zakończeniem semestru lub roku szkolnego o przewidywanych dla ucznia 

ocenach niedostatecznych, 

ł)  współdziałają z nauczycielem pracującym w bibliotece w zakresie 

egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki. 

3. Wychowawcy spełniają swoje zadania w formach odpowiednich do wieku uczniów, 

ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

4. Formy pracy wychowawczej w klasach najmłodszych polegają głównie na: 

a) poznaniu środowiska rodzinnego powierzonych dzieci, 

b) obserwowaniu zachowań uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, a 

także w sytuacjach nieprzewidzianych, 

c) indywidualizowaniu pracy wychowawczej na podstawie rozeznania zespołu 
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klasowego, 

d) oddziaływaniu własnym przykładem, stawaniu się dla uczniów wzorem 

osobowym i autorytetem moralnym, 

e) interesowaniu się uczniem, jego zamiłowaniami oraz grupą uczniowską i 

stosunkami w niej panującymi, 

f) dodawaniu uczniom odwagi i wiary we własne siły, budowaniu motywacji do 

działania, ukazywaniu perspektyw, preferowaniu pochwał i wyrazów aprobaty, 

ograniczaniu upomnień i kar, 

g) okazywaniu szacunku dla osobowości uczniów, życzliwości, dyskrecji, taktu 

oraz kultury pedagogicznej z jednoczesnym stawianiem wysokich wymagań, 

h) kształtowaniu pozytywnych cech charakteru, grzeczności i kultury osobistej 

poprzez wykorzystywanie sytuacji zaistniałych na lekcjach i poza lekcjami 

oraz treści wychowawczych zawartych w programach nauczania, 

i) wdrażaniu uczniów do poszanowania mienia szkolnego, społecznego, 

prywatnego i własnego. 

5. W klasach programowo starszych w/w formy pracy są rozszerzane i pogłębiane. Poza 

nimi stosuje się: 

a) dobór odpowiedniej tematyki godzin wychowawczych, treści zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

b) ukierunkowanie ze względu na potrzeby uczniów różnorodnych zajęć z 

zakresu umiejętności praktycznych, przydatnych w codziennym życiu, 

c) kompensowanie braków opiekuńczo-wychowawczych wobec uczniów 

zaniedbanych, rozwijanie profilaktyki resocjalizacyjnej w środowiskach 

zdemoralizowanych, 

d) eksponowanie integrującej roli samorządu uczniowskiego. 

6. Formami kontaktów wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami są: ogólne 

zebrania rodziców, wywiadówki klasowe, indywidualne kontakty z rodzicami. 

7. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami 

oceniania, klasyfikowania i promowania, określonymi prawem oświatowym oraz z 

postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez szkołę. 

8. Wychowawca ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej ze strony ODN.  

 

 

9. Wychowawca ma prawo do:  

a) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

Dyrektora i Rady Pedagogicznej, 

b) korzystanie z wyspecjalizowanych w tym zakresie osób oraz placówek i 

innych instytucji oświatowych i naukowych, 

c) korzystanie z pomocy doświadczonych nauczycieli pracujących w szkole na 

początku swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

10. Nauczyciel - wychowawca tworzy szczegółowy plan pracy wychowawczej w swoim 

oddziale wraz z harmonogramem działań wychowawczych jako załącznik do ogólnego planu 

wychowawczego.  

 

11. Szczegółowy plan wychowawczy uzgadnia nauczyciel wychowawca w porozumieniu z 

nauczycielami uczącymi w oddziale i innymi nauczycielami specjalistami oraz informuje o 

nim rodziców.  

   

 Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy: 

- wyrazi na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,  
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- rodzice i uczniowie, w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ 

na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania 

wychowawcy  

 Ostateczną decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej. 

 Warunkiem przedłożenia sprawy Radzie Pedagogicznej jest pisemne sformułowanie 

zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się 

zmiany. 

 

§ 13 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 

I 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich 

rodzicom oraz nauczycielom. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 

II 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 

i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

III 

3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele 

wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. 

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z: 

a) rodzicami uczniów, 

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

d) innymi szkołami i placówkami, 

e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i 

dzieci. 

 

IV 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

a) ucznia, 

b) rodziców ucznia, 

c) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem, 

d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, 

e) pomocy nauczyciela. 

 

V 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 

a) klas terapeutycznych, 

b) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
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c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

e) porad i konsultacji. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

VI 

1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone 

zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich 

specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. 

2. Nauczanie w klasach, o których mowa w ust. 1, jest prowadzone według realizowanych 

w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i 

form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

3. Klasy, o których mowa w ust. 1, organizowane są z początkiem roku szkolnego w 

przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby. 

4. Liczba uczniów w klasie, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15 osób. 

5. Objęcie ucznia nauką w klasie, o której mowa w ust. 1, wymaga opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu 

osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń 

stanowiących powód objęcia ucznia nauką w klasie tego typu. 

 

VII 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

2. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 8 osób. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje 

odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć. 

 

VIII 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

2. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5 osób. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje 

odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć. 

 

IX 

1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników tych zajęć wynosi do 5. 

2. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które 

powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników 

tych zajęć wynosi do 4. 

3. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów 

z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 

uczestników tych zajęć wynosi do 10. 

4. Zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający 
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kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć. 

 

X 

 

1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 

minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

2. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych 

w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu 

trwania tych zajęć. 

 

 

XI 

Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców 

oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści. 

 

XII 

1. Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na 

celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie 

sposobów ich zaspokajania. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w klasach I–III obserwację i pomiary 

pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych 

trudności w uczeniu się;  

3. Działania, o których mowa w ust. 1, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i 

uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie 

wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

4. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, nauczyciel 

wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. 

 

XIII 

c) Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców oraz 

specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. 

d) Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor. 

e) Zespół tworzony jest dla: 

a) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu 

orzeczenia lub opinii, 

b) ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po 

przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę 

informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą. 

f) Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może 

koordynować pracę kilku zespołów. 

g) Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 

przepisy szczególne. 
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XIV 

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: 

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, 

w  tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów, 

b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 

c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 

 

XV 

Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: 

a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy 

głośnej i pisma, 

b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie 

pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we 

współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem, 

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w 

zależności od rozpoznanych potrzeb, 

d) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, 

e) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia. 

 

 

 

§ 14 Prawa i obowiązki ucznia 

 

Uczeń ma obowiązek : 

 

1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka. 

2. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, 

przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do 

przybycia do sali, w której się one odbywają. 

3. Właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać 

podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po 

upoważnieniu go do tego przez nauczyciela. 

4. Systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez 

nauczyciela do wykonania w domu. 

5. Uczęszczania w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych. 

6. Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności. 

7. Usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się 

na zajęcia: usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców (prawnych 

opiekunów), w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach i terminie nieobecności 

dziecka. 

8. Dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu . 

9. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią . 

10. Dbania o piękno mowy ojczystej. 

11. Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły. 
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12. Podporządkowania się zarządzaniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom 

oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego. 

13. Podporządkowania się zarządzeniu dyrektora w sprawie korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych: bezwzględny zakaz używania tych 

urządzeń przez uczniów w czasie zajęć edukacyjnych, wyłączanie telefonów przed 

rozpoczęciem zajęć. 

14. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego : 

- uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom 

- przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności; 

- szanuje poglądy i przekonania innych; 

- szanuje godność i wolność drugiego człowieka; 

- zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w 

zaufaniu chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu; 

15. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: 

- uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu; 

- nie używa narkotyków ani innych środków odurzających; 

- jest czysty i schludny; 

16. Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz. 

17. Za zniszczone mienie szkoły uczeń ponosi odpowiedzialność materialną - rodzice 

naprawiają zniszczone pomoce i urządzenia, lub pokrywają koszty napraw. 

 

Uczeń ma prawo do:  

 

1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły. 

2. Wyrażania opinii na temat treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień na pytania 

związane z treścią nauczania. 

3. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów 

oraz uzyskiwania w ich rozwiązywaniu pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień. 

4. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich. 

5. Wyrażania opinii dotyczących życia szkoły. 

6. Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

7. Uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach organizowanych 

przez szkołę. 

8. Odpoczynku na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych. 

9. Opieki socjalnej na zasadach określonych przepisami. 

10. Jawnej przeprowadzonej na bieżąco oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności; 

zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie. 

11. Powiadomienia z wyprzedzeniem i terminem w zakresie pisemnych sprawdzianów; w 

ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. 

12. Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i 

powtórnego ( w uzgodnionym terminie) sprawdzianu i oceny wiedzy. 

13. Pomocy ze strony kolegów. 

 

 

§15 Nagrody i kary 
 

1. Dyrektor może wyróżnić ucznia nagrodą za wzorową naukę i zachowanie na 

wniosek każdego organu szkoły oraz wychowawców i nauczycieli 

2. Rodzaje nagród: 
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a) Pochwałę wychowawcy klasy wobec klasy. 

b) Pochwałę dyrektora wobec szkoły. 

c) List pochwalny wychowawcy i dyrektora szkoły do rodziców. 

d) Nagrodę rzeczową. 

e) Dyplom uznania. 

f) Reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

g) Wytypowania do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie organizowanej dla 

wyróżniających się uczniów. 

h) Przyznanie odznak, tytułów i świadectw dla wyróżnionych się uczniów 

przewidzianych przepisami władz oświatowych. 

 

3. W pracy wychowawczej stosuje się stopniowanie kar. Są to:  

 

a) indywidualna rozmowa wychowawcza. 

b) upomnienie ucznia przez wychowawcę w obecności klasy. 

c) wezwanie rodziców. 

d) pisemne upomnienie ucznia wystosowane do rodziców. 

e) upomnienie ucznia przez dyrektora i obietnica poprawy w obecności całej 

społeczności szkolnej. 

f) naprawa wyrządzonej szkody materialnej przez ucznia lub rodziców. 

g) drobne prace porządkowe na terenie szkoły. 

h) zakaz uczestnictwa w imprezach i wyjazdach szkolnych. 

i) obniżenie oceny z zachowania. 

j) powiadomienie policji. 

4. Za szczególne rażące wykroczenia uczeń może zostać skreślony z listy uczniów 

5. Skreślenie następuje w wyniku decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, wydanej 

na podstawie uchwały rady pedagogicznej 

6. Do szczególnie rażących wykroczeń należą: 

a) Spożywanie alkoholu lub przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie 

szkoły bądź poza nią 

b) Posiadanie, używanie lub rozprowadzanie środków odurzających, 

narkotyków 

c) Powodowanie sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu innych 

d) Dewastacja mienia szkolnego 

7. Od decyzji o skreśleniu przysługuje uczniowi odwołanie do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny poza szkołą. 

 

 

Tryb rozstrzygnięcia sporów:  

 

a) Spory między uczniami rozstrzyga powołany sąd koleżeński. 

b) Uczeń ma prawo odwołać się od decyzji sądu koleżeńskiego do dyrekcji szkoły.  

 

 

 

§ 16 Pieczęć szkoły 

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 17 Dokumentacja szkoły 

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

o systemie oświaty oraz akty prawne wydane na jej podstawie. 

 

 

 

 

 


