
1 

 

 

STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 

IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

 

Tekst ujednolicony znowelizowanego statutu obowiązuje od 1 września 2015r. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256, 

poz.2572 ze zm.),  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61, 

poz. 624 ze zm.), 

3. Uchwała rady pedagogicznej z dnia 1 września 2015r. w sprawie ujednoliconego 

znowelizowanego statutu. 

 

   

Rozdział 1 

Nazwa i typ szkoły 

 

§ 1 

Nazwa szkoły zawiera określenie: 

1. Typ szkoły: Szkoła Podstawowa publiczna 

2. Numer porządkowy szkoły: 18 

3. Siedziba: ul. Łukasiewicza 7, 41 - 707 Ruda Śląska 

§ 2 

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa nr 18 

im. ks. Konstantego Damrota. 

§ 3 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Na pieczęciach i stemplach 

może być używana wersja skrócona – bez określenia imienia. 
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§ 4 

Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady rodziców lub wspólny wniosek rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

§ 5 

Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. Ceremoniał jest odrębnym 

załącznikiem. 

 

Rozdział 2 

Inne informacje o szkole 

 

§ 6 

Szkoła jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową. 

§ 7 

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ruda Śląska. 

§ 8 

Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych 

i letnich określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

§ 9 

Szkoła jest utrzymywana ze środków finansowych organu prowadzącego jako jednostka 

organizacyjna Miasta Ruda Śląska, działająca na zasadach jednostki budżetowej. 

§ 10 

Szkoła dysponuje własnym funduszem socjalnym. Szczegółowe postanowienia określa 

regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany i zatwierdzony 

w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową przez dyrektora szkoły, stanowiący odrębny 

dokument. 

§ 11 

Bezpośrednim przełożonym dyrektora szkoły jest prezydent Miasta Ruda Śląska. 

§ 12 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 13 

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

§ 14 

Od klasy czwartej za zgodą organu prowadzącego szkoła prowadzi oddziały sportowe o profilu 

pływanie i piłka nożna. Zasady naboru uczniów do oddziałów sportowych określają odrębne 

przepisy. 
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§ 15 

Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. 

 

Rozdział 3 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 16 

Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także 

w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym pakcie Praw Obywatelskich 

i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

§ 17 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z przepisów 

wykonawczych wydanych w oparciu o nią, a w szczególności: 

1) kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

2) umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego, 

3) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej, uprawniającego do dalszego kształcenia w gimnazjum, 

4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w ustawie, stosownie do warunków szkoły podstawowej i wieku ucznia, 

5) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i w miarę posiadanych środków 

finansowych, 

6) kształtuje wszechstronny rozwój osobowości uczniów z uwzględnieniem uzdolnień 

i predyspozycji psychofizycznych, 

7) realizuje zadania w dziedzinie współpracy z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania 

i profilaktyki,  

8) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: szerokie 

zainteresowanie środowiskiem ucznia, bliski kontakt z domem rodzicielskim, pedagogiem 

szkolnym, psychologiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Wydziałem 

ds. resocjalizacji przy Komisariacie Policji, Sądem Rejonowym oraz Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy i umożliwia uczestniczenie w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych lub 

specjalistycznych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, 

9) w ramach posiadanych środków finansowych rozwija zainteresowania uczniów w kołach 

zainteresowań, kołach przedmiotowych lub organizuje inne dodatkowe z uwzględnieniem 

w szczególności potrzeb rozwojowych uczniów, 

10) zapewnia opiekę uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych  

lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna, 
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11) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, 

a także religijnej poprzez uczestnictwo w katechezie wybranej religii, innych spotkań 

religijnych, udział w kulturze i tradycjach regionu, 

12) organizuje opiekę nad uczniami, którzy realizują indywidualny tok nauczania poza szkołą, 

13) realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb  środowiska 

z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny, 

14) otacza opieką uczniów przebywających w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

15) sprawuje nadzór nad uczniami podczas zajęć w terenie, podczas wycieczek, 

16) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w szkole poprzez pełnienie dyżurów nauczycieli 

wg planu przed zajęciami i podczas przerw lekcyjnych, 

17) realizuje zadania w zakresie krajoznawstwa i turystyki zgodnie z rozporządzeniem MEN, 

18) organizuje opiekę nad uczniami z niepełnosprawnościami na zasadach określonych 

w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej, 

19) działa na rzecz zachowania tradycji i obyczajów śląskich. 

 

 

Rozdział 4 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 18 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

2. Szkoła zapewnia warunki dla właściwego współdziałania organów wymienionych w ust.1, 

a w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania 

i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. 

3. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami o podejmowanych 

i planowanych decyzjach lub działaniach poprzez: 

1)  wydawanie zarządzeń dyrektora szkoły, 

2)  posiedzenia rady pedagogicznej, 

3)  zebrania ogólne i klasowe rodziców, 

4)  spotkania z radą rodziców, 

5)  spotkania z samorządem uczniowskim, 

6)  inne formy kontaktów doraźnych (telefon, fax, e´mail, list). 
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§ 19 
 

1. Szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.  

2. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) jest przewodniczącym rady pedagogicznej, 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny oraz przedstawia do dnia 31 sierpnia każdego roku radzie 

pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

4) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

5) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 

6) jest negocjatorem w sytuacjach pomiędzy nauczycielem a rodzicem, 

7) wnoszone sprawy sporne rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz zasadą obiektywizmu, po 

wysłuchaniu każdej ze stron konfliktu na terenie szkoły bez ingerencji zewnętrznej, 

w możliwie krótkim czasie, 

8) w szczególnych przypadkach, gdy dyrektor nie jest w stanie rozstrzygnąć sporu w sposób 

satysfakcjonujący zainteresowane strony lub sam jest stroną w sporze powinien zwrócić się 

o pomoc do: 

a) przedstawiciela organu prowadzącego (gdy spór dotyczy spraw będących w kompetencji 

tego organu), 

b) śląskiego Kuratorium Oświaty, 

9) spory pomiędzy organami szkoły winny być rozwiązywane z udziałem wszystkich 

zainteresowanych stron, 

10) o wynikach rozstrzygnięcia sporu dyrektor zawiadamia zainteresowane strony w terminie 

14 dni, 

11) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

12) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji, 

13) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę 

pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  

14) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych, 

15) jest reprezentantem pracodawcy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych 

pracowników nie będących nauczycielami, 

16) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom szkoły, 

17) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla pracowników, 

18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 

19) współpracuje ze statutowymi organami szkoły w wykonywaniu swoich zadań, 
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20) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, 

21) podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego oraz dopuszcza do użytku zestaw szkolnych 

programów edukacyjnych, który obowiązuje przez 3 lata w cyklu kształcenia dla danego 

oddziału, w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub 

rady rodziców może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub 

zestawie podręczników, z tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego, 

22) podejmuje decyzje w sprawach dotyczących projektu organizacji pracy szkoły, 

23) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w szkole 

w ostatnim roku nauki, 

24) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego oraz prowadzi jego ewidencję, 

25) realizuje zalecenia i wnioski organu prowadzącego na zasadach określonych w ustawie 

o systemie oświaty, 

26) podaje do publicznej wiadomości do 30 września kalendarz roku szkolnego z określeniem 

dat dodatkowych dni wolnych po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, radę rodziców 

i samorząd uczniowski. 

 

§ 20 
 
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze 

statutu oraz innych regulaminów wewnętrznych szkoły, dotyczące kształcenia, wychowania 

i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Rada pedagogiczna ustala regulamin działalności zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

Regulamin rady pedagogicznej stanowi odrębny dokument. 

4. Rada pedagogiczna prowadzi księgę protokołów w wersji papierowej i elektronicznej. 

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który prowadzi i przygotowuje 

zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków 

o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej. 

6. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych. 

7. Zebrania są organizowane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek organu 

prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo co najmniej 1/3 członków 

rady pedagogicznej. 

8. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 
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9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

3)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym  

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

10. Rada pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących : 

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

2) opiniuje projekt planu finansowego szkoły, 

3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

4) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych, 

5) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, 

6) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy, 

7) opiniuje kandydata na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowisko  

kierownicze, 

8) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

O wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu 

z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności 

z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

12. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmian i przedstawia do 

zaopiniowania radzie rodziców. 

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

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

14. W przypadku określonym w § 20 ust. 13 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną 

w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 
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15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

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

pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

§ 21 

1. W szkole podstawowej działa samorząd uczniowski zwany dalej samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Szczegółowe zasady działalności samorządu określa regulamin opracowany przez 

opiekuna w porozumieniu z uczniami, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym, a zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Regulamin 

samorządu uczniowskiego stanowi odrębny dokument szkoły. 

4. Organ samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

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

6. Samorząd posiada własną księgę protokołów. 

7. Samorząd uczniowski przedstawia radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

8. Wszystkie sporne sprawy dotyczące uczniów rozstrzygane są z udziałem wychowawcy 

klasy, a w przypadkach szczególnych z udziałem pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły 

i rodziców oraz przedstawicieli samorządu uczniowskiego, zgodnie z Konwencją Praw 

Dziecka. 

§ 22 

 

1. W szkole działa  rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkoły. 
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2. W skład rady rodziców wchodzi jeden delegat z każdej rady oddziałowej, wybrany podczas 

pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem szkoły. Regulamin rady rodziców stanowi odrębny dokument szkoły.  

4. Regulamin określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

2) tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz delegatów tych rad do rady 

rodziców szkoły. 

5. Rodzice wybrani do rady rodziców są upoważnieni przez ogół rodziców do wyboru 

reprezentantów na zewnątrz. 

6. Rada rodziców występuje do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

7. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i programu 

profilaktyki szkoły, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. 

8. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub profilaktyki 

szkoły, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

9. 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, o którym mowa w ust. 3. 

10. Rada rodziców posiada własną księgę protokołów. 

 

§ 23 

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania oraz kształcenia 

dzieci.  

2. Szczegółowe współdziałanie rodziców i szkoły odbywa się poprzez: 

1) zebrania ogólne dyrektora szkoły z rodzicami poszczególnych klas, 

2) spotkania wychowawców klas i innych nauczycieli z rodzicami w celu wymiany informacji 

i dyskusji na temat ich dzieci, według ustalonego harmonogramu, 

3) indywidualne konsultacje z rodzicami, 

4) wizyty rodziców w szkole na prośbę nauczyciela lub z inicjatywy rodziców, 

5) organizowanie zespołu wychowawczego w przypadku szczególnych trudności z uczniem, 
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6) informacje pisemne. 

3. Zwołanie zespołu o którym mowa w ust.2 pkt 5 odbywa się na wniosek wychowawcy lub 

uczącego w danej klasie nauczyciela. W pracach zespołu uczestniczą: dyrektor lub 

wicedyrektor, pedagog, wychowawca (zainteresowany nauczyciel), rodzic, uczeń. 

4. Rodzice w szczególności mają prawo do: 

1) współuczestniczenia w realizacji programu wychowawczego szkoły, 

2) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w szkole 

i danej klasie, 

3) zapoznawania się z programami nauczania, przepisami dotyczącymi oceniania, 

klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów, 

4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów 

i przyczyn trudności w nauce, 

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 

dzieci, 

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

pracy szkoły; o przekazanych sprawach powinien być zawiadomiony dyrektor szkoły. 

5. Rodzice powinni poinformować szkołę o zainteresowaniach ucznia, jego zamiłowaniach, 

trudnościach wychowawczych oraz o stanie zdrowia. 

 

Rozdział 5 

Organizacja szkoły podstawowej 

 

§ 24 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem planu nauczania, 

o którym mowa w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ramowych 

planów nauczania w terminie do 30 kwietnia danego roku. 

2.  Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, 

w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

4.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy, ustala się tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

5.  Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 

31 sierpnia następnego roku. 
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§ 25 

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

którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim 

ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy 

dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Podstawą tworzenia oddziałów jest liczba uczniów z ustalonego obwodu szkoły 

podstawowej.  

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

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

3.1 Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności 

przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

3.2  W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły 

jest obowiązany: 

1)   dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu oddziałowej rady rodziców;   

2) zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale.  

3.3  Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy oddziałowa rada rodziców wystąpi 

z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

3.4 Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego. 

4.  Począwszy od klasy czwartej podział na grupy jest obowiązkowy na; 

1) zajęciach z języków obcych i zajęć komputerowych w oddziałach liczących powyżej 24 

uczniów, 

2) zajęciach z WF w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów, 

3) w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż wymagana ilość uczniów podziału 

na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

5. Organizację oddziałów sportowych o profilu pływanie i piłka nożna określają odrębne 

przepisy. 

6. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica zwalnia 

ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego 

na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach 

wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego 

dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają 

przepisy zawarte w WSO. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-03-2015&qplikid=1#P1A6
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7. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji 

zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką 

nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na 

czas trwania lekcji wychowania fizycznego ( zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji 

w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się  „ zwolniony” albo „ zwolniona”. 

8. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia 

z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły. 

                                   

§ 26 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W szczególnych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas 

pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący 

te zajęcia zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć. 

3. W klasach I – III na zajęciach wychowania fizycznego podziałów na grupy nie przewiduje 

się. 

§ 27 

Czas trwania nauki wynosi 6 lat, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uprawnia ucznia 

do podjęcia nauki w gimnazjum. 

§ 28 

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją podsumowującą osiągnięcia 

edukacyjne uczniów oraz ich zachowanie. 

§ 29 

1.  Podstawowymi działaniami dydaktyczno – wychowawczymi szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem  nauczania; 

2)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

3)zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

     w tym: 

         a)   zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze, 

         b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia  

               w    rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 

     4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

     5) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu                     

prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców; 

6) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
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         a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany                 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

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

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

 

§ 30 

1. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii dla uczniów, których 

rodzice złożą stosowne oświadczenie. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym 

roku szkolnym. Oświadczenie może zostać zmienione w każdym czasie. 

2. Na wniosek rodziców szkoła może organizować naukę etyki. 

3. Ocena z religii lub etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

4. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

 

§ 31 

Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej może zezwolić uczniom na indywidualny program 

lub tok nauki wyznaczając nauczyciela – opiekuna. 

§ 32 

 

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia. Są to pracownie 

edukacji wczesnoszkolnej, pracownie przedmiotowe, biblioteka z czytelnią, gabinet pedagoga 

i psychologa, świetlica, sala gimnastyczna i sala gimnastyki korekcyjnej, gabinet profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, izba tradycji regionalnej, pomieszczenia administracyjno- 

gospodarcze i ogólnego użytku.  

 

§ 33 

1. W szkole działa biblioteka szkolna.  

2. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki i czytelni reguluje wewnętrzny  regulamin 

biblioteki szkolnej, który opracowuje bibliotekarz, a zatwierdza dyrektor szkoły. Regulamin 

stanowi odrębny dokument szkoły. 

3. Biblioteka szkolna zajmuje dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i czytelnię. 

4. Biblioteka realizuje następujące zadania: 

1) pomaga rozwijać zainteresowania uczniów, 

2) wspomaga proces dydaktyczno – wychowawczy szkoły, 

3) umożliwia wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, 

4) popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców, 
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5) inspiruje i promuje edukację czytelniczą. 

5. Zbiory biblioteki obejmują: 

1) podręczniki i programy nauczania, 

2) lektury podstawowe do edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, 

3) wydawnictwa informacyjne, 

4) lekturę uzupełniającą do edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, 

5) literaturę popularno – naukową, 

6) wybrane pozycje z literatury pięknej, 

7) czasopisma, 

8) kasety wideo i DVD, 

9) programy multimedialne. 

6. Nauczyciel – bibliotekarz jest zobowiązany: 

1) dobrze zabezpieczyć księgozbiór, 

2) dbać o stan techniczny księgozbioru, 

3) dbać o estetykę pomieszczeń, 

4) organizować i popularyzować czytelnictwo na terenie szkoły, 

5) dokonywać zakupów, prenumerat zgodnie z przydzielonymi środkami, 

6) informować nauczycieli i uczniów o zakupionych nowościach i stanie czytelnictwa w szkole, 

7) prowadzić obowiązującą dokumentację, 

8) opracowywać księgozbiór zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9) udostępniać zbiory na miejscu oraz przez wypożyczanie poza bibliotekę, 

10) prowadzić dokumentację wypożyczeń, 

11) uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej. 

 

§ 34 

 

1. W szkole działa świetlica szkolna zgodnie z regulaminem opracowanym przez 

wychowawców świetlicy, a zatwierdzonym przez dyrektora szkoły. Regulamin działalności 

świetlicy szkolnej stanowi odrębny dokument szkoły. 

2. Świetlica organizuje zajęcia dla uczniów, którzy dłużej przebywają w szkole ze względu na 

czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły. 

3. Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z rocznym planem pracy. 

4. Prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów. 

5. Posiada dwa pomieszczenia. Jedno wyposażone jest w stoliki i przeznaczone do 

różnorodnych zajęć dydaktycznych. Drugie służy do zabawy i odpoczynku. 

6. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas I – III, w szczególności te, których       

rodzice pracują, a także w miarę posiadanych miejsc pozostali uczniowie z klas IV – VI. 
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7. Kwalifikacji przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. 

8. Działalnością świetlicy kierują nauczyciele powołani przez dyrektora szkoły. Wyznaczony 

nauczyciel  odpowiada materialnie za wyposażenie świetlicy i ustala szczegółowe zasady 

korzystania z niej przez uczniów. 

9. Świetlica szkolna prowadzi dokumentację: 

1) roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej w rozbiciu na poszczególne miesiące 

i tygodnie, 

2) dziennik zajęć  

3) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy, 

4) protokoły z posiedzeń komisji kwalifikacyjnej, kwalifikującej uczniów do świetlicy szkolnej, 

5) roczny plan pracy świetlicy, 

6) system oceniania zachowania w świetlicy. 

10. Zajęcia przeprowadzane w świetlicy w danym roku szkolnym przez wychowawcę świetlicy 

jak i zajęcia opieki świetlicowej organizowane przez nauczycieli w ramach godzin, o których 

mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2a Karty Nauczyciela dokumentowane są w jednym dzienniku 

zajęć, do którego wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska 

uczniów korzystających, klasę, do której uczęszcza, jak również tematy przeprowadzonych 

zajęć. W dzienniku należy również odnotować obecność uczniów na poszczególnych 

godzinach zajęć. Realizację zajęć potwierdza swoim podpisem wychowawca świetlicy. 

11. Wychowawca świetlicy: 

1) realizuje cele i zadania zawarte w regulaminie świetlicy, 

2) organizuje funkcjonowanie świetlicy, 

3) jest inicjatorem różnych form działalności wychowawczej dla uczestników świetlicy, 

4) dokonuje okresowych analiz i ocen działalności świetlicy, ustala wnioski zmierzające 

do stałego podnoszenia poziomu jej działalności i przekazuje je radzie pedagogicznej 

szkoły, 

5) dokonuje okresowej analizy i oceny sytuacji rodzinnej i wychowawczej stałych uczestników 

świetlicy i przekazuje wyniki dyrektorowi i wychowawcom, 

6) opracowuje roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy, okresowe plany pracy 

poszczególnych grup wychowawczych i okresowych form działalności pozalekcyjnej oraz 

rozkład zajęć, 

7) realizuje zadania wychowawcze jak każdy nauczyciel, 

8) posiada uprawnienia i odpowiada jak każdy wychowawca, 

9) uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej. 
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Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły podstawowej 

 

§ 35 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

2. Wicedyrektor pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności. 

3. Wicedyrektor w szczególności:  

1) podejmuje decyzje w sprawach pilnych; 

2) podpisuje dokumenty z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki; 

3) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę, związkami 

zawodowymi oraz innymi instytucjami; 

4) kieruje pracami sekretariatu, pracowników administracji i obsługi; 

5)sprawuje szczególną opiekę nad młodymi nauczycielami oraz rozpoczynającymi pracę 

w szkole; 

6) sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli i uczniów; 

7) opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli; 

8) rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw 

międzylekcyjnych; 

9) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi dokumentację; 

10) dba o prawidłowe prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji szkolnej, w tym między 

innymi: dzienników szkolnych, arkuszy ocen, dzienników zajęć pozalekcyjnych, dokumentacji 

wychowawcy klasowego. 

4.  Wicedyrektor sprawuje nadzór nad:  

1) prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli, przydziela im 

opiekunów i rozlicza ich za sprawowanie opieki, 

2) organizacją wycieczek szkolnych i wypoczynku śródrocznego uczniów klas trzecich, 

3) konkursami i innymi imprezami szkolnymi, 

4) wypełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów. 

5.  Wicedyrektor monitoruje: 

1) działalność szkolnych organizacji uczniowskich, 

2) realizację zadań określonych w planie pracy szkoły, 

3) prace zespołów przedmiotowych. 

6.  Wicedyrektor współorganizuje  wewnętrzną ewaluację szkoły 

7.  Wicedyrektor przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych szkoły: 
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1) plan pracy szkoły 

2) szkolny zestaw programów nauczania 

3) plan nadzoru pedagogicznego 

8. Wicedyrektor utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów, a także przyjmuje rodziców 

i odpowiada na ich postulaty i skargi. 

9.  Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas. 

10. Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli, uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej 

poprawienia. 

11.  Przekazuje dyrektorowi informacje dotyczące pracy szkoły z uwzględnieniem spostrzeżeń 

wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (na bieżąco w formie ustnej, dwa 

razy w roku w formie pisemnej do protokołu posiedzeń rady pedagogicznej). 

12. Prowadzi i gromadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącą 

realizacji zadań w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

13. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora. 

14. Uprawnienia wicedyrektora: 

1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły pracowników 

pedagogicznych i niepedagogicznych, 

2) ma prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń, 

3) decyduje o bieżących sprawach procesu pedagogicznego klas I – VI oraz wychowawczo – 

opiekuńczego w całej szkole, 

4) pełni nadzór pedagogiczny, 

5) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród, wyróżnień oraz kar 

porządkowych pracowników szkoły, 

6) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem: WICEDYREKTOR oraz podpisywania 

pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 

15.  Odpowiedzialność wicedyrektora: 

1) wicedyrektor jest odpowiedzialny jak każdy nauczyciel, 

2) odpowiada służbowo przed dyrektorem. 

 

§ 36 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz 

jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów.  

2.  Wymiar etatu nauczyciela wynosi 20 godzin dydaktycznych, z których dwie godziny 

powinien przeznaczyć na realizację indywidualnych potrzeb ucznia, rozwój jego uzdolnień 

lub na pomoc dydaktyczną. 

3.  Zakres zadań nauczyciela obejmuje w szczególności: 
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1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz powierzone mienie, 

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

5) bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów, 

z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny; 

6) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w przedmiotowym systemie   

oceniania; 

7) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 

8) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 

9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów; 

10) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej; 

11) współuczestniczenie w realizacji programu wychowawczego; 

12) wykonywanie działań profilaktycznych odpowiednio do istniejących potrzeb. 

4.  Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do: 

1) wyboru programu nauczania zatwierdzonego przez MEN, współudziału w konstruowaniu, 

opiniowaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji 

i eksperymentów pedagogicznych a także wyboru podręczników i środków dydaktycznych 

oraz metod kształcenia, 

2) pisemnego opracowania rozkładu materiału swojego przedmiotu, 

3) realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z posiadanym planem osiąganych umiejętności 

uczniów, 

4) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z obowiązującymi 

zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, 

5) pisemnego, szczegółowego umotywowania okresowej (rocznej) oceny niedostatecznej 

z przedmiotu nauczania,  

6) pisemnego opracowania programu wspomagającego dla ucznia, który w klasyfikacji 

śródrocznej otrzymał z danego przedmiotu ocenę niedostateczną, 

7) wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia, 

8) sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości nauczyciela, 

9) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

10) występowania z wnioskami, za zgodą rodziców o umożliwienie uczniom szczególnie 

zdolnym indywidualnego programu lub toku nauki, 

11) wykorzystania pomocy naukowych, 

12) umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych, 
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13) sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej, 

14) ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz dokonywania okresowych badań 

lekarskich, 

15) uczestniczenia w posiedzeniach rad pedagogicznych i wykonywania jej uchwał, 

16) doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie nauczania interdyscyplinarnego, 

17) udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach doskonalenia 

zawodowego, 

18) prowadzenia dokumentacji szkolnej, 

19) pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych zgodnie z planem dyżurów, przestrzegania 

ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania 

prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych, 

20) kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa wśród uczniów 

i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu doskonalenia pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, 

21) dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, sprawowania opieki nad 

młodymi nauczycielami, zastępowania innych nauczycieli, 

22) podawania na początku każdego roku szkolnego szczegółowych wymagań edukacyjnych 

dla danego poziomu kształcenia, 

23) przestrzegania zasad wynikających z regulaminu zachowania w szkole, 

24) działań w zakresie diagnozowania jakości pracy szkoły, 

25) rozpoczynania pracy co najmniej15 minut przed właściwymi zajęciami. 

5. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami od dzwonka rozpoczynającego lekcję aż do jej 

zakończenia. 

1) Nauczyciel ma obowiązek pilnowania właściwego zajmowania miejsc przez uczniów oraz 

korygowania ich postawy w czasie lekcji. 

2) Nauczyciele wychowania fizycznego winni zabezpieczyć przedmioty wartościowe oraz 

odzież uczniów w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. 

3) Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć również poza 

terenem szkoły. Zajęcia rozpoczynają się od wyjścia uczniów ze szkoły i trwają do ich 

powrotu do budynku szkolnego. 

6.  Nauczyciele planujący zajęcia poza terenem szkoły muszą uzyskać akceptację dyrektora 

na zorganizowanie takich zajęć. 

7.  Nauczyciel może zorganizować wycieczkę szkolną zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i za zgodą rodziców. 

1) Na trzy dni przed planowaną wycieczką kierownik wycieczki przedstawia dyrektorowi szkoły 

kompletną dokumentację, a jeden tydzień po zakończeniu wycieczki dostarcza rozliczenie. 
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2) O miejscu i terminie rozpoczęcia i zakończenia wycieczki informuje rodziców   poprzez 

zapis w uczniowskich zeszytach korespondencyjnych. 

3) Po zakończeniu wycieczki nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia rodzicom 

rozliczenia wycieczki. 

8.  Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych   

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm). 

9.  Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować 

w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

10. Nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do stworzenia i realizacji programu profilaktyki 

zdrowotnej w porozumieniu z pedagogiem szkolnym. Program profilaktyki jest odrębnym 

dokumentem szkolnym. 

11.  Nauczyciele i wychowawcy tworzą odrębny program wychowawczy dla szkoły. Program ten 

realizowany jest przez 6 lat, co stanowi cały okres pobytu ucznia w szkole podstawowej. 

Zawiera on cele główne i zadania do realizacji z uwzględnieniem ich ewaluacji. Program 

wychowawczy jest odrębnym dokumentem szkoły. 

12.  Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo – zadaniowe i komisje. 

1) Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu. 

2) Celem pracy zespołów i komisji jest: 

a) usprawnienie pracy szkoły, 

b) wymiana doświadczeń, 

c) wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych, 

d) współpraca z rodzicami. 

3) W szkole funkcjonują następujące zespoły i komisje: 

a) Zespoły przedmiotowe I i II etapu edukacyjnego, w skład których wchodzą nauczyciele 

prowadzący zajęcia w poszczególnych oddziałach. Do ich zadań należy ustalanie 

zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę 

potrzeb; korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków i ścieżek edukacyjnych 

w praktyce realizacyjnej, porozumiewanie się co do wymagań programowych 

i organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów; porozumiewanie się z rodzicami 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, organizacji czasu wolnego uczniów oraz 

wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów 

b) Zespół wychowawczo – profilaktyczny w skład którego wchodzi pedagog, psycholog 

oraz przedstawiciele nauczycieli obu etapów edukacyjnych. Go zadań zespołu należy 

koordynacja działań wychowawczych w zakresie wspierania uczniów i stwarzania im 
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możliwości wszechstronnego rozwoju; diagnozowanie potrzeb uczniów i analizowanie 

problemów wychowawczych oraz ustalanie sposobów ich rozwiązywania. 

c) Zespół doradczy w skład którego wchodzi dyrektor, wicedyrektor i nauczyciele wskazani 

przez dyrektora. Do zadań zespołu należy wspieranie działań dyrektora oraz 

opracowywanie projektów i nowelizacji dokumentów wewnątrzszkolnych. 

d) Zespół d/s wewnętrznej ewaluacji szkoły w skład którego wchodzą nauczyciele wskazani 

przez dyrektora. Do zadań zespołu należy opracowanie harmonogramu mierzenia, 

opracowanie technik i narzędzi diagnozujących, wybór obszarów i standardów 

mierzenia, analiza wyników mierzenia. 

e) Komisje: ds. stypendiów szkolnych, ds. statutowych, ds. rekrutacji. 

 

§ 37 

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

zwanemu wychowawcą klasy. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę 

możliwości opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem, 

a w szczególności: 

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

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.2: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami różne formy życia społecznego, rozwijające 

jednostkę i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na 

godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

3) dostosowuje formy realizowanych zadań do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków 

środowiskowych szkoły. 

5. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak 

i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami). 

6.  Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 
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2) wspierania ich w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy 

w swoich działaniach, 

3) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły. 

7.  Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do: 

1) współpracy z rodzicami, 

2) współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań 

wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy, 

3) zapoznania rodziców i uczniów z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na jego podstawie, 

4) ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny 

zachowania, 

5) powiadomienia ucznia i rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na 4 tygodnie 

przed konferencją klasyfikacyjną w formie pisemnej, na zebraniu z rodzicami, 

zorganizowanym nie później niż na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej, 

6) brak informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną lub obniżonym zachowaniu 

nie wyklucza wystawienia takich ocen w przypadku lekceważenia obowiązków szkolnych. 

8.  Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału: 

1) dokonuje wpisów do dziennika danych osobowych ucznia, 

2) kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny cząstkowe, 

oceny końcowe), 

3) przygotowuje okresowe, miesięczne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne, 

4) wpisuje roczne oceny do arkusza ocen, 

5) wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (zestawienia 

klasyfikacyjne, pisemne motywacje ocen nieodpowiednich i nagannych z zachowania), 

6) dokonuje innych wpisów (np. notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu szkoły), 

7) wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego, 

8) prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami, 

9) nadzoruje lub prowadzi rozliczenia (np. po wycieczkach, imprezach), 

10) odnotowuje w dzienniku lekcyjnym wszystkie kontakty z rodzicami (rozmowy osobiste, 

telefoniczne, wysłane zawiadomienia) oraz ważne wydarzenia z życia klasy, 

11) prowadzi dokumentację wychowawcy klasowego zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami. 

9. Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, w tym także 

zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, w celu uzyskania 

wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich rodziców. 
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10. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony: 

1) dyrektora, 

2) wicedyrektora, 

3) pedagoga szkolnego, 

4) służb medycznych, 

5) nauczyciela bibliotekarza, 

6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

7) rady pedagogicznej, 

8) rady rodziców, 

9) doradców metodycznych, 

10) nauczycieli innych przedmiotów, 

11) innych placówek i instytucji oświatowo - wychowawczych. 

11. Dyrektor na wniosek rodziców może odwołać nauczyciela z pełnienia funkcji wychowawcy 

klasowego w przypadku częstej lub długotrwałej absencji uniemożliwiającej 

systematyczne oddziaływanie wychowawcze lub z innych uzasadnionych przyczyn. 

12. Wniosek o zmianę wychowawcy kieruje do dyrektora rada oddziałowa rodziców; dyrektor 

po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego oraz konsultacji z zainteresowanym 

wychowawcą podejmuje ostateczną decyzję w terminie 14 dni od złożenia wniosku. 

§ 38 

1. Szkoła udziela uczniom i wychowawcom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

2. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie 

rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się,  w szczególności poprzez korygowanie 

odchyleń od normy, wyrównywanie i korygowanie braków w opracowaniu programu 

nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania. 

2.1  Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia 

pomocy  psychologiczno –pedagogicznej uczniom należy: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do  indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz  w ośrodkach; 
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b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego 

dostosowania – na podstawie tej opinii;   

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach. 

2) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; 

3) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru 

motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji 

zwrotnej zawierającej  elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

d)  wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej, 

e) obowiązkowe uzasadnianie wystawionych ocen uczniowi. 

4) udostępniania uczniowi i rodzicom ucznia pisemnych prac do wglądu na zasadach 

określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu. 

3.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole organizowana jest w formie: 

1) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

2) zajęć specjalistycznych (w razie potrzeby), 

3) klas terapeutycznych, 

4) porad dla uczniów, 

5) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

4.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole udzielana jest na wniosek: 

1) ucznia, 

2) rodziców, 

3) nauczyciela, w szczególności uczącego ucznia, 

4) psychologa, 

5) poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

5. W szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 
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§ 39 

1. W szkole zatrudniony jest psycholog i pedagog. 

2. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego 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 przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych 

stron uczniów; 

2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w  szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;  

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb;  

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

i młodzieży;  

5) 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 udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2.  Powyższe zadania pedagog i psycholog realizują: 

1) we współdziałaniu z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, 

organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi, 

2) we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi poradniami 

specjalistycznymi w zakresie diagnozy w indywidualnych przypadkach. 

3. Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę 

postanowień Konwencji o Prawach Dziecka 

4.  W szkole zatrudniony jest logopeda.  

5. Do zadań logopedy w  szkole należy w szczególności:  

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

stanu mowy 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;  
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4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

5.   W szkole zatrudniony jest terapeuta.  

6.   Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i   odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;  

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

terapeutycznym;  

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;  

4)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 40 

1. W szkole działa koordynator ds. bezpieczeństwa.  

2. Zadania koordynatora to: 

1) stworzenie w szkole odpowiedniego klimatu obniżającego poziom agresji, 

2) rozwiązywanie konfliktów, 

3) praca z uczniem zagrożonym demoralizacją, 

4) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego, 

5) współpraca z placówkami pomocowymi, organami ścigania, organami sprawiedliwości, 

6) koordynowanie przebiegu interwencji. 

§ 41 

1. Zasady zatrudniania w szkole pracowników administracji i obsługi regulują odrębne 

przepisy. 

2. Do zadań wszystkich pracowników niepedagogicznych należy: 

1) sumienne wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z indywidualnym przydziałem 

czynności, 

2) dbałość o czystość na terenie szkoły i mienie, 

3) pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami. 

 

§ 42 

1. W ramach struktury organizacyjnej szkoły tworzy się stanowisko głównego księgowego. 

2. Do zadań głównego księgowego należy: 

1) prowadzenie rachunkowości jednostki, 

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 
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3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym, 

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych, 

5) sporządzanie planów finansowych jednostki, 

6) prowadzenie dokumentacji zasiłkowej dotyczącej wszystkich rodzajów zasiłków 

z ubezpieczenia społecznego; sporządzanie list płac i dokonywanie potrąceń w tym 

rozliczeń z ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7) terminowe sporządzanie deklaracji składek i potrąceń przelewów ZUS; sporządzanie list 

płac dotyczących wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, 

wypłat świadczeń z ZFŚS, 

8) naliczanie i ewidencja podatku dochodowego od osób fizycznych, składek 

na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie przelewów, 

9) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku 

od osób fizycznych , 

10) dekretowanie dowodów finansowo – księgowych, 

11) prowadzenie analizy wynagrodzeń pracowników. 

 

§ 43 

1. W ramach struktury organizacyjnej szkoły tworzy się stanowisko inspektora ds. BHP, 

referenta, intendenta, woźnej, konserwatora, portiera, dozorcy, sprzątaczki, pomocy 

kuchennej. 

2. Indywidualny zakres zadań i odpowiedzialności dla zatrudnionych pracowników szkoły 

opracowuje dyrektor szkoły. 

3. Powierzenie i odwołanie ze stanowiska należy do kompetencji dyrektora szkoły. 

4. W chwilach braku obsady na poszczególnych stanowiskach pracownicy przejmują 

obowiązki osób nieobecnych.  

Rozdział 7 

Zasady rekrutacji uczniów 

 

§ 44 

1. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły podstawowej jest ukończenie w danym roku 

kalendarzowym 6 lat. 

2.  Dziecko w wieku 5 lat ma prawo odbyć roczne przygotowanie w przedszkolu. 

3.  Prawo o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. 
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4.  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 

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

szkolnej. 

5.  Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

6.  W przypadkach  uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

7.  Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w którego  

obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

8.  Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się: 

1) Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 

2) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się dzieci 

zgłoszone zamieszkałe w obwodzie szkoły.  

9.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego.  W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę 

kryteria, które określa regulamin naboru do klasy pierwszej. 

10.  Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

11.  Przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% 

obowiązujących zajęć edukacyjnych. 

12.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, 

4) informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły w obwodzie której 

dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony 

w art.16 ust.5b ustawy o systemie oświaty (Dz. U.  z 2008r., nr 145, poz. 917). 

 

Rozdział 8 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

 

§ 45 

1. W szkole opracowano w oparciu o stosowne przepisy szczegółowe zasady oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2.   Zasady oceniania wewnątrzszkolnego stanowią załącznik nr 2 do statutu szkoły. 
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Rozdział 9 

Prawa ucznia 

 

§ 46 

1. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka i przepisami prawa oświatowego uczeń szkoły 

ma prawo do:  

1) uzyskania informacji na początku roku szkolnego na temat programu nauczania i zakresu 

wymagań oraz metod nauczania z poszczególnych przedmiotów,  

2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,  

3) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,  

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  

5) uczestniczenia w wybranych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,  

6) poszanowania swojej godności,  

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób 

trzecich,  

8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

9) nietykalności osobistej, bezpiecznych warunków w szkole,  

10) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 

obowiązujących regulaminów,  

11) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,  

12) udziału w wycieczkach i imprezach szkolnych,  

13) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,  

14) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

15) korzystania z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w ramach konsultacji indywidualnych 

z nauczycielem w terminie przez niego ustalonym po wcześniejszym umówieniu się, 

16) korzystania z opieki pielęgniarki szkolnej, 

17) uzyskania informacji dotyczących terminów prac klasowych zgodnie z przyjętymi 

ustaleniami. 

 
 

Rozdział 10 
 

Obowiązki ucznia 

 
§ 47 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:  

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,  

2) przygotowywania się do zajęć i właściwego zachowania w ich trakcie,  
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3) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych 

uczniów,  

4) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły,  

5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek, 

6) dbania o honor i tradycję szkoły,  

7) troski o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, utrzymanie czystości i porządku na terenie 

szkoły. Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który ją wyrządził 

lub rodzice grupy uczniów przebywających w miejscu jej dokonania.  

8) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych w terminie do 7 dni po powrocie do 

szkoły; usprawiedliwienie  podpisują rodzice dziecka; nieobecność powyżej 5 dni powinna 

być usprawiedliwiona przez lekarza (jeśli dziecko jest chore), po tym terminie nieobecności 

uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione; jeśli rodzice zwalniają dziecko 

w trakcie lekcji, to czynią to pisemnie; dokumenty te przechowywane są w teczce 

wychowawcy do końca roku szkolnego. 

9) przestrzegania obowiązujących regulaminów,  

10) podporządkowania się zaleceniom wychowawcy i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego, 

11) posiadania zeszytu do korespondencji jako podstawowego dokumentu umożliwiającego 

kontakt rodzica ze szkołą. 

 

§ 48 

1. Zabrania się uczniom korzystania z telefonu komórkowego oraz urządzeń elektronicznych 

podczas zajęć edukacyjnych. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń 

multimedialnych  określa  odrębny dokument. 

2.  W przypadku nie stosowania się do tego zakazu, w/w przedmioty zostaną odebrane 

uczniowi i zdeponowane w opisanej kopercie w sejfie sekretariatu szkoły. Odebrać mogą je 

tylko rodzice.  

3.  W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z telefonu 

za zgodą nauczyciela.  

§ 49 

 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szkole lub zaginione przedmioty.  

 

§ 50 

Uczniom zabrania się na terenie szkoły, podczas imprez i wyjazdów organizowanych przez 

szkołę eksponowania symboli klubów sportowych z wyjątkiem symboli dotyczących klubów 

współpracujących ze szkołą. 
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§ 51 

Każdy uczeń kończący naukę w szkole lub zmieniający szkołę zobowiązany jest oddać 

wypożyczone w bibliotece książki do zakończenia roku szkolnego. Za nie zwróconą książkę 

rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną w wysokości aktualnej ceny rynkowej książki. 

 

§ 52 

1. Wymogi dotyczące ubioru codziennego ucznia: 

1) schludny, 

2) zakaz farbowania włosów w jakiejkolwiek formie oraz noszenia ekstrawaganckich fryzur 

i malowania się, 

3) zezwala się na noszenie dyskretnej biżuterii, 

4) w okresie jesienno – zimowym wymóg noszenia obuwia zmiennego na płaskim obcasie, 

5) dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu. 

2. Wymogi dotyczące stroju galowego ucznia: 

1) dla dziewcząt – ciemna spódniczka i biała bluzka z długim lub krótkim rękawem, 

2) dla chłopców – ciemne spodnie materiałowe i biała koszula z kołnierzykiem lub ciemny 

garnitur. 

3. Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w następującym czasie:   

1) podczas uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, 

2) indywidualnych lub grupowych wyjść pozaszkolnych w charakterze reprezentacji szkoły, 

3) imprez okolicznościowych, jeśli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada 

pedagogiczna. 

  

Rozdział 11 
 

System nagród 
 

§ 53 

1. Uczeń może być wyróżniany i nagradzany za:  

1)  rzetelny stosunek do nauki potwierdzony wynikami,  

2) wzorową postawę,  

3) wzorową frekwencję,  

4) udział w olimpiadach i konkursach,  

5) osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych,  

6) wybitne osiągnięcia sportowe,  

7) aktywną pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły, środowiska i innych osób,  

8) wysoką kulturę osobistą.  
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§ 54 

Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub innego     nauczyciela, 

rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

 

§ 55 

1. Ustala się następujące formy nagród:  

1) pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy,  

2) pochwała wychowawcy wobec rodziców 

3) pochwała dyrektora wobec społeczności szkolnej,  

4) dyplom przyznany przez nauczyciela lub radę pedagogiczną,  

5) nagroda rzeczowa wręczona wobec społeczności szkolnej,  

6) wpis do kroniki szkolnej,  

7) list gratulacyjny do rodziców,  

8) ekspozycja na tablicy wyróżnień 

9) tytuł „sportowca roku”,  

10) stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe  przyznawane zgodnie 

z regulaminem.  

 

§ 56 

Nagrody mogą być finansowane z budżetu szkoły, przez radę rodziców lub z innych  

środków pozabudżetowych.  

 

Rozdział 12 

System kar 

 

§ 57 

1. Ucznia karze się za nieprzestrzeganie statutu szkoły. Nie mogą być stosowane kary 

naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

2.  Uczeń będzie ukarany za:  

1) stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego lub innych, np. bieganie po korytarzu, 

wychylanie się przez okno lub poręcz, popychanie, podstawianie nogi, bójki,  

2) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, np. pobicia, okaleczenia,  

3) palenie papierosów,  

4) picie alkoholu,  

5) zażywanie narkotyków i innych środków odurzających,  

6) kradzież, wymuszanie, zastraszanie, poniżanie słowne, podżeganie do bójek,  
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7) demoralizowanie innych – namawianie do negatywnych zachowań i niemoralne 

zachowanie się,  

8) nierespektowanie zarządzeń szkolnych,  

9) nienoszenie obuwia zmiennego,  

10) korzystanie z telefonu komórkowego lub urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć lub 

przerw lekcyjnych na terenie szkoły  

11) dewastację mienia szkolnego i cudzej własności,  

12) lekceważący, arogancki stosunek do pracowników szkoły, ignorowanie nauczyciela i innych 

pracowników w szkole i poza nią,  

13) powtarzające się spóźnienia,  

14) wagary, nieusprawiedliwione godziny,  

15) fałszowanie dokumentów i podpisów, oszukiwanie nauczycieli, wpisywanie lub fałszowanie 

ocen,  

16) okazywanie nietolerancji wobec kolegów innych wyznań, pochodzenia, ras, sympatii 

sportowych i przekonań.  

 

§ 58 

1. Ustala się następujące rodzaje kar dla ucznia: 

1) rozmowa ostrzegawcza i upomnienie wychowawcy klasy, osobiste lub pisemne 

powiadomienie rodziców przez nauczyciela i wychowawcę o  nieodpowiednim 

postępowaniu ucznia; 

2)   w edukacji zintegrowanej – dodatkowe ćwiczenia i zadania do samodzielnej pracy ucznia; 

3)    wpisanie uwagi do zeszytu korespondencji; 

 4)   wpisanie uwagi do dziennika lekcyjnego; 

5)    nagana  wychowawcy klasy, która skutkuje: 

a) czasowym (za każdym razem określonym) zawieszeniem w wybranych prawach ucznia, 

w tym do: 

- reprezentowania szkoły w imprezach szkolnych i  międzyszkolnych, 

- udziału w wycieczkach klasowych oraz imprezach klasowych i szkolnych, 

       - pomocy materialnej lub rzeczowej finansowanej przez szkołę; 

b) pozostawieniem ucznia po zajęciach do naprawienia wyrządzonych szkód, 

      c) wykonaniem pracy na rzecz klasy, szkoły, społeczności uczniowskiej, 

d)  obniżeniem oceny z zachowania zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania. 

6)    upomnienie  dyrektora szkoły. 

7)    nagana dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia i rady pedagogicznej. 

8)    przeniesienie ucznia do równoległego oddziału. 

9)  w drastycznych przypadkach przeniesienie do innej szkoły po decyzji kuratora oświaty. 
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10)  za przewinienia popełnione przez grupę uczniów, jak np. zbiorowa ucieczka z lekcji, kara 

może być nałożona zespołowo na całą grupę. 

 

§ 59 

Od każdej wymienionej kary uczeń może się odwołać do dyrektora szkoły za pośrednictwem 

samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców w terminie siedmiu dni. 

 

§ 60 

O zastosowaniu kary, o której mowa w § 58 ust.1 pkt 7 – 10 decyduje rada pedagogiczna. 

 

§ 61 

1. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły, gdy ten: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 

2) dopuszcza się kradzieży, 

3) wchodzi w kolizję z prawem, 

4) demoralizuje innych uczniów, 

5) stale narusza postanowienia statutu szkoły podstawowej. 

 

§ 62 

W przypadku braku pozytywnych zmian w zachowaniu ucznia pomimo zastosowanych form 

pomocy i środków wychowawczych dostępnych w szkole dyrektor informuje rodziców ucznia 

o konsekwencjach prawnych zachowania dziecka. 

 

§ 63 

W przypadku wyczerpania przez szkołę możliwości wychowawczego oddziaływania na ucznia 

przy powtarzającym się zachowaniu świadczącym o naruszaniu zasad regulaminu szkolnego 

i demoralizacji, dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny lub Policję. 

 

§ 64 

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o udzielonej karze. Udzielanie 

odpowiedniej informacji odbywa się na zebraniu rodziców lub indywidualnym spotkaniu 

z rodzicami. 

§ 65 

Od nałożonej kary wymienionej w § 58 ust.1 pkt 7 - 10 oraz w § 61  uczeń lub jego rodzice 

mogą w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do dyrektora 

szkoły. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu 
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opinii pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy ucznia. Nieodrzucenie sprzeciwu w terminie 

14 dni od daty wniesienia sprzeciwu jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Podjęta w tym 

trybie decyzja jest ostateczna. 

 

Rozdział 13 

Postanowienia końcowe 

 

§ 66 

Regulaminy określające działalność organów szkoły podstawowej, bądź wynikające z celów 

i zadań szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu oraz przepisami prawa 

oświatowego. 

§ 67 

Organem uprawnionym do uchwalenia zmian w statucie jest rada pedagogiczna. 

 

§ 68 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację nauczania, gospodarki finansowej i materiałowej 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 69 

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe. 

 

§ 70 

Wynagrodzenia pracowników szkoły są ustalone w oparciu o odrębne przepisy. 

§ 71 

Szkoła posługuje się: pieczęcią metalową okrągłą dużą i małą z godłem i napisem w otoku: 

Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej. 

§ 72 

Szkoła posługuje się stemplem kauczukowym podłużnym o treści:  

 

Szkoła Podstawowa nr 18 

im. ks. Konstantego Damrota 

41 – 707 Ruda Śl, ul. Łukasiewicza 7 

tel./fax: 32 243 78 29 

NIP 641-22-23-787, Regon 000727593 
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§ 73 

1. Szkoła używa pieczęci do dokumentów specjalnej rangi: 

1) świadectw szkolnych, 

2) legitymacji służbowych i uczniowskich. 

 

§ 74 

Pieczęcie szkolne przechowywane są w metalowej szafie. Podczas urzędowania znajdują się 

w miejscu dostępnym dla pracownika, który jest za nie odpowiedzialny. 

 

§ 75 

Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne 

przepisy. 

§ 76 

Stempel używany jest do bieżącej dokumentacji sporządzanej przez szkołę. 

 

§ 77 

Szkoła pobiera opłaty za wystawiane duplikaty świadectw i legitymacji. 

 

§ 78 

Wysokość opłat pobiera się w kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach 

o opłacie skarbowej. 

§ 79 

Kurator oświaty może uchylić statut szkoły albo niektóre jego postanowienia, jeżeli 

są sprzeczne z prawem. 

 

§ 80 

Z wnioskiem o zmianę statutu lub jego części mogą występować: organ prowadzący,  dyrektor 

szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców lub samorząd uczniowski. 


