
 

 

STATUT  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH                                

W WYRZYSKU 

 

 

 

 

Statut opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

 

Dz.U. Nr 95, poz.425 oraz z 1992r. Nr 26, poz.113 i Nr 54, poz.254/ 

 

zwanej dalej ustawą oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ 1 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 
  

 

 

 

§ 1. 

 

  

 

 

 

1. Nazwa szkoły brzmi:  

 

    Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku ul. Parkowa 8. 

 

2.  Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Miasta Wyrzyska. 

3. Nadzór pedagogiczny pod względem realizacji programu dydaktycznego  i wychowawczego 

sprawuje Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział Nadzoru Pedagogicznego                

w Pile. 

4. Cykl kształcenia trwa 6 lat. 

5. W szkole można utworzyć oddział przedszkolny, zwany dalej „zerówką”. 

6. Zasady funkcjonowania oddziału zawiera Regulamin Oddziału Przedszkolnego, stanowiący 

odrębny załącznik do statutu Szkoły. 

7.Przyjmowanie dzieci  do Oddziału Przedszkolnego określa regulamin stanowiący odrębny 

załącznik do statutu Szkoły. 

 

 

§ 2. 

 

  

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Szkoła posiada sztandar:  

 

    Szkoła Podstawowa imienia Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. 

 



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

 

4. Szkoła posiada logo: 

 

srebrna tarcz z napisem "SP im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku" umieszczona                 

na tle flagi biało - czerwonej oraz gałązka laurowa na drzewcu flagi, a także złota wstęga                 

z datami znajdująca się pod tarczą". 

 

  

 

ROZDZIAŁ 2 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

 

§ 1. 

 

  

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty. 

2. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności: 

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;  

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;  

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści;  

4) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;  

5) poznawanie zasad rozwoju osobowego  i społecznego;  

6) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej;  

7) poznawanie historii, tradycji i dziedzictwa kultury regionu;  

8) rozwijanie zdolności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, czasowych, 

przestrzennych i funkcjonalnych;  

9) integrację treści nauczania w celu lepszego, kompleksowego rozumienia świata, ludzi                    

i siebie.  

 

3. Szkoła w zakresie kształcenia umiejętności stwarza warunki do: 

 

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki i przyjmowania za nią 

odpowiedzialności; 



2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym;  

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 

międzyludzkich, podejmowania decyzji;  

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;  

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;  

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń                     

i nawyków;  

7) rozwijania osobistych zainteresowań;  

8) przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

społecznych.  

 

4. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła: 

 

1) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;  

2) rozwija dociekliwość poznawczą uczniów, ukierunkowując ją na poznanie prawdy, dobra i 

piękna;  

3) wdraża do rzetelnej pracy na drodze do osiągnięcia postawionych sobie celów życiowych;  

4) przygotowuje do dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości;  

5) kształtuje postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i zrozumienia dla  ich poglądów;  

6) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym);  

7) sprzyja zachowaniom proekologicznym;  

8) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                              

i religijnej;  

9) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,  

10)  budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę Szkoły i na rzecz 

środowiska;  

11)  wdraża do dyscypliny i punktualności;  

12)  Szkoła wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych 

młodego człowieka.  

 

5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych  

w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez: 

 



1) indywidualne zapewnienie odpowiedniej bazy uczniom szkoły; 

2) systematyczne monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów; 

3) realizowanie programu wychowawczego. 

 

6. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły poprzez: 

 

1) zorganizowanie zajęć świetlicowych; 

2) umożliwianie spożywania posiłków; 

3) organizowanie nauczania indywidualnego; 

4) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej;  

5) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

6) prowadzenie zajęć logopedycznych. 

 

Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez PPP 

Wyrzysku oraz w miarę posiadanych środków. 

 

7. Zapewnia kształcenie i bezpieczne dowożenie uczniów klas IV-VI do szkoły z obwodu Rudy 

i Glesna. Dowożenie uczniów do szkoły finansuje Urząd Miasta w Wyrzysku, a bezpośrednio 

nadzoruje dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrzysku. Opiekę nad dowożonymi uczniami sprawuje 

kompetentna osoba, która posiada umowę o pracę podpisaną przez Burmistrza Miasta Wyrzyska. 

Dba ona o bezpieczeństwo uczniów w czasie dowożenia. 

 

8. Dąży do zapewnienia uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralnego i fizycznego zgodnie          

z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności 

osobistej oraz wolności  światopoglądowej i wyznaniowej. Szkoła respektuje zobowiązania 

wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz 

Konwencji o Prawach Dziecka.  

 

9. Tworzy warunki do rozwijania zainteresowań uczniów przez organizowanie kół zainteresowań, 

edukacji kulturalnej i sportowej, konkursów przedmiotowych innych. 

 

10. Otacza szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych.  

11. Celem nadrzędnym szkoły jest : 



 wyedukowanie i wychowanie człowieka wszechstronnie wykształconego, przygotowanego do 

samodzielnego zdobywania wiedzy, tolerancyjnego, otwartego na świat i wrażliwego                           

na jego problemy, potrafiącego osiągnąć sukces, uczciwego, rozwijającego zainteresowania. 

 

  

 

 

§ 2. 

 

 

1.Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez: 

      1)  integrację wiedzy nauczanej przez:  

          a) kształcenie zintegrowane w klasach I-III, 

          b)  nauczanie przedmiotowe w klasach IV-VI, 

           c) ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, czytelniczo-medialną, ekologiczną,        

wychowanie do życia w rodzinie; 

       2)  oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:  

      a)  Mądrość – inteligencja, rozwaga, rozsądek, 

b)  Przyjaźń – życzliwość, szczerość, serdeczność, koleżeństwo, 

      c) Sprawiedliwość – bezstronność, obiektywizm, słuszność, 

      d) Szczęście – zadowolenie, radość, optymizm; 

3)  prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

zajęć korekcyjnych;  

4)   lekcji religii w szkole; 

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczni-

Pedagogicznej w Wyrzysku; 

6) pracę logopedy wspomaganą badaniami i zaleceniami PPP w Wyrzysku; 

7) współpracę z Sądem Rodzinnym, Komisariatem Policji, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, higienistką szkolną, lekarzem rodzinnym; 

8) naukę języka obcego w klasach I-III i drugiego języka obcego w klasach IV-VI. 

 

 

  

 

 

 



§ 3. 

 

  

 

 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 

1)  dyżury nauczycieli w budynku wg regulaminu: 

a) dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi                     

w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela, 

b) plan dyżurów układa wicedyrektor szkoły, 

c) dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły, 

d) celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa i zagwarantowanie 

uczniom wypoczynku po odbytych zajęciach, 

e) miejscem dyżuru nauczyciela są: sale lekcyjne, korytarze, schody, sanitariaty, szatnie                

i boisko szkolne, 

f) dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończeniu, 

g) dyżur przed pierwszą lekcją zaczyna się o 7.50 a kończy po zakończeniu nauki, 

h) nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje również jego 

dyżur, 

      i) nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za: 

- bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania czyli porządek, niedopuszczenie                   

do niebezpiecznych zabaw, siedzenia na parapetach, wychylania się przez okno, 

biegania po schodach, podstawiania nóg, popychania, bicia 

- eliminowanie wszystkich sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów poprzez 

wydawanie zakazów i egzekwowanie ich wykonania przez dzieci (zakaz biegania 

w budynku szkolnym, spędzanie przerw na schodach i w sanitariatach, samowolnego 

opuszczania terenu szkoły) 

 

j) nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi takimi jak: 

prowadzenie rozmów z rodzicami, nauczycielami lub innymi osobami, osobami także 

czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru, 

k) nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 

i poinformowania o tym fakcie dyrektora (wicedyrektora), 

 



l)  nauczyciel ma obowiązek objąć dyżur po dzwonku na przerwę i zakończyć równo                       

z drugim dzwonkiem na lekcje, 

ł) nauczyciel dyżurujący natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły (wicedyrektorowi) zauważone 

zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć, 

m) każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku                               

i podejmuje działania zmierzające  do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia opieki; 

 

2) Zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych; 

3) Zapewnienia opieki na wycieczkach: 

a) 1 opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa wychodzi na wycieczkę pieszą, 

b) 1 opiekun na 15 uczniów  czasie wycieczki poza miejscowość, 

c) 1 opiekun na 10 uczniów czasie turystyki kwalifikowanej, 

d) organizowana wycieczka nie może zakłócać pracy szkoły i negatywnie wpływać                  

na realizację programu nauczania z poszczególnych przedmiotów, 

e) w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły może być organizowana 

wycieczka w klasach jednorodnych w ciągu roku szkolnego; 

4)   Omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, apelach; 

5)   Przeznaczenie do nauki oddzielnych sal lekcyjnych dla uczniów klas I-III; 

6)   Zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom klas I-VI; 

7)   Szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

8) Dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego rodzaju sprzętu szkolnego                             

do wzrostu uczniów i rodzaju pracy; 

9) Systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz 

przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową; 

10) Utrzymywanie kuchni, stołówki, świetlicy i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności               

i w stałej czystości; 

11) Uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu; 

12)  Różnorodność zajęć w każdym dniu. 

 2. W szkole organizowany jest stały dyżur uczniowski monitorowany przez Opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. W godzinach 7.00-15.00 przy wejściu do szkoły pełni dyżur woźny szkoły. 

 

 



§ 4. 

 

 

1.Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, 

szkoła udziela wsparcia poprzez: 

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego                             

i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo; 

2) terapię pedagogiczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

3) zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez pracowników szkoły; 

4) zajęcia logopedyczne; 

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej; 

6) zapewnienie dzieciom ubogim dożywiania w formie obiadu finansowanego przez Opiekę 

Społeczną. 

 

 

§ 5. 

 

 

 

 

1.Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego, logopedę i Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyrzysku poprzez: 

1) kierowanie na badania  uczniów z deficytami rozwojowymi; 

2) wydawanie orzeczeń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczania 

indywidualnego, nauczaniu trybem szkoły specjalnej; 

3) spotkań terapeutycznych; 

4) spotkań logopedycznych; 

5) spotkań socjoterapeutycznych. 

 

 

§ 6. 

 

 1.Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu                               

z nauczycieli, o ile to możliwe, uczącemu w oddziale zwanemu dalej „ wychowawcą”. 

 



2. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności powierza się 

wychowawstwo w ciągu całego toku nauczania w klasach I-III i IV-VI. 

 

3. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wystąpić z prośbą o zwolnienie  go z obowiązku 

wychowawcy. 

 

4. Rodzice uczniów oraz uczniowie mają możliwość zwrócenia się do dyrektora szkoły                     

z prośbą o:  

1) dobór lub zmianę wychowawcy pod warunkiem uzasadnienia prośby oraz zachowania 

zasady większości głosów rodziców danej klasy; 

2) dyrektor analizuje pisemny wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

podejmuje decyzję w terminie miesiąca od czasu zgłoszenia; 

3) przy wniosku o zmianę wychowawcy, dyrektor wykorzystuje możliwe środki zmierzające 

do zachowania powierzonego wychowawstwa:  

a) rozmowa z wychowawcą, 

b) rozmowa z rodzicami i uczniami,  

c) wspólne spotkanie rodziców i wychowawcy; 

5. Program wychowawczy opracowuje komisja powołana wśród nauczycieli a zatwierdza rada 

pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.  

 

 

ROZDZIAŁ 3 

 

OCENIANIE, KLASYFIKACJA I PROMOWANIE UCZNIÓW 

 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną część Statutu i załącznik nr 1  do Statutu. 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 4 

 

ORGANA SZKOŁY 

 

§ 1. 

 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców zwana Komitet Rodzicielski; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

 

 

§ 2. 

 

  

 

 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli                           

i pracowników nie będących nauczycielami. 

2. Do zadań dyrektora szkoły w szczególności należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły                                      

i reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego; 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu 

zawodowym; 

5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, 

niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i nadzorujący 

szkołę; 

6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

7) opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły; 



8) dbałość o powierzone mienie; 

9) dokonywanie oceny pracy nauczycieli; 

10) realizowanie zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela - § 9; 

11) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji administracyjnej               

w zakresie zezwolenia na wcześniejsze rozpoczęcie nauki lub odroczenie z obowiązku 

nauki; 

12) współpraca z komitetem rodzicielskim, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim; 

13) przestrzeganie poszanowania statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec 

uczniów; 

14) podejmowania decyzji w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych z zachowaniem 

warunków określonych odrębnymi przepisami; 

15)  wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawach rozwoju bazy materialno - technicznej 

szkoły; 

16)  realizowanie zarządzeń organu prowadzącego; 

17)  powierzanie stanowiska wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz 

rady pedagogicznej oraz odwoływanie z niego; 

18)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 

19)  dbanie o właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w szkole. 

3. Dyrektor szkoły odpowiada za: 

1) poziom wyników nauczania uzyskiwanych przez szkołę;  

2) bezpieczeństwo osób przebywających w szkole i stan sanitarny oraz stan przeciwpożarowy 

obiektów szkolnych;  

3) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 

4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania nauczycieli biorąc pod uwagę najwyższe kwalifikacje merytoryczne                         

i pedagogiczne kandydatów; 

2) zwalniania nauczycieli; 

3) zatrudniania i zwalniania innych pracowników szkoły; 

4) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

5) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień                    

dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i dla pozostałych pracowników 

szkoły; 



6) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz o odroczeniu z obowiązku szkolnego po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, a także                                       

w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza 

szkołą; 

7) upomnienia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka nie spełniającego obowiązku 

szkolnego. 

5. Zadania dyrektora szkoły w ramach odbywania stażu przez nauczycieli na stopnie awansu 

zawodowego: 

1)  przydzielenie opiekuna stażu (KN art.9c art..4); 

2) zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego; 

3)  wspieranie nauczyciela odbywającego staż; 

4) dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela; 

5) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans                     

na stopień nauczyciela kontraktowego (KN art.(g p.1); 

6) udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej jako przewodniczący                      

lub uczestnik ( KN art.9g p.1); 

7) nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście na stopień nauczyciela 

kontraktowego (KN art.4) oraz prowadzenie rejestru zaświadczeń wydawanych przez 

komisję kwalifikacyjną o uzyskaniu akceptacji na stopień nauczyciela kontraktowego. 

6. W celu sprawnego kierowania dyrektor szkoły, zasięgając opinii organu prowadzącego szkołę              

i rady pedagogicznej, tworzy stanowisko wicedyrektora szkoły. 

 

 

§ 3. 

 

 

1.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące 

kształcenia i wychowania. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który: 

1) przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej (w każdym semestrze                        

w związku  z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,                    

po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych i w miarę bieżących potrzeb); 

2) czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad; 

3) udziela i odbiera głos w dyskusji; 



4) zapoznaje członków rady  z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego                        

wraz  z omówieniem trybu form ich realizacji; 

5) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym informacje             

o działalności szkoły, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz  realizacji uchwał rady. 

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni wicedyrektor                      

lub wybrany członek rady.         

4. Rada pedagogiczna  zatwierdza : 

1) roczny plan pracy  dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

2) wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę; 

3) wnioski nauczycieli w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień                            

oraz udzielania kar;  

4) szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym; 

5) zatwierdza projekt nowelizacji statutu szkoły. 

5. Rada pedagogiczna  podejmuje uchwałę  w sprawie klasyfikacji : 

1) śródrocznej; 

2) końcoworocznej; 

3) innowacji eksperymentów pedagogicznych w szkole. 

6. Rada pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

państwowych i resortowych po ich uzasadnieniu; 

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                       

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

7. Rada pedagogiczna ma prawo do: 

1) występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania  i wychowania; 

2) wnioskowania o zwiększenie wymiaru zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora;  

3) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;  

4) występowania do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora                                  

lub  do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej, jeżeli naruszają 

obowiązujące przepisy lub zaniedbują swoje obowiązki. 

 



8. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany i przedstawia                     

do uchwalenia Radzie Rodziców. 

9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności                  

co najmniej połowy jej członków. 

10. Działalność rady pedagogicznej reguluje regulamin.  

11. Zebrania rady są protokołowane. 

12. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady 

pedagogicznej. 

13. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń               

i organizacji działających na terenie szkoły. 

 

§ 4. 

 

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

1) na szczeblu klasy: samorządy klasowe; 

2) na szczeblu szkoły:  samorząd uczniowski. 

2. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:  

1) przestrzeganie i realizowanie statutu szkoły; 

2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia  szkolnego            

i sposobem ich wykonywania; 

3) gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego; 

4) proponowanie kandydata na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawić Komitetowi Rodzicielskiemu, Radzie Pedagogicznej 

oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły,                         

a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak; 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, treściami i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizowania życia szkolnego; 

4) prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki;  

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej; 

6) oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

4. Szczególne prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego. 

 



5. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

6. Samorząd uczniowski ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej i Komitetu 

Rodzicielskiego. 

 

 

§ 5. 

 

  

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, którą stanowi reprezentacja rodziców uczniów poszczególnych 

klas wybrana zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców. 

2. Rada Rodziców w celu wspierania statutowej działalności szkoły może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkować je wg Ramowego Preliminarza 

Wydatków. 

3 . Kompetencje Rady Rodziców: 

1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły; 

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły 

(obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane                      

do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego  

do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie 

treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców); 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

4. Formy współdziałania z rodzicami: 

1) kontakty z dyrektorem szkoły; 

2) kontakty z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

3) kontakt z pedagogiem szkolnym; 

4) pedagogizacja rodziców; 

5) współorganizowanie imprez i uroczystości środowiskowych, szkolnych i klasowych; 

6) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przez rodziców (prawnych opiekunów); 



7) udzielanie szkole pomocy rzeczowej i finansowej. 

5.  Sposób wyboru Rady Rodziców: 

1) zebranie klasowe wybiera „Klasową Radę Rodziców” tak, aby można było utworzyć 

funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza;  

2) oraz w tajnym głosowaniu z „Klasowej Rady Rodziców” wybiera przedstawiciela                      

do Szkolnej Rady Rodziców; 

3) Rada Rodziców składa się z przedstawiciela każdej klasy wybranego w tajnym głosowaniu, 

powołując przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków. 

6. Prezydium konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu. 

 

 

§ 6. 

 

 

  

1. Organa szkoły  współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących 

działalności szkoły poprzez: 

1) swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych;  

2) uczestnictwo, opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły;  

3) informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.  

2.   Systemem wymiany informacji między organami szkoły są: 

1) tablice ogłoszeń;  

2) zebrania Rady Rodziców;  

3) zebrania z przedstawicielami rodziców wszystkich klas;  

4) zebrania rodziców równoległych oddziałów;  

5) zebrania klasowe prowadzone przez wychowawców klas;  

6) indywidualne spotkania z rodzicami;  

7) apele szkolne;  

8) posiedzenia rad pedagogicznych;  

9) książka zarządzeń wewnętrznych;  

10)  Biuletyn szkolny.  

3. Rada Pedagogiczna  może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę                  

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

kierowniczej w szkole, po zasięgnięciu opinii rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

 



4. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa 

lub interesem szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 

5.  Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowej w szkole: 

1) konflikty wewnątrzszkolne rozstrzygane są na terenie szkoły;  

2) w sytuacji konfliktowej pomiędzy poszczególnymi organami szkoły, dyrektor szkoły 

stwarza zainteresowanym stronom warunki do ich rozstrzygnięcia; każdy organ szkoły ma 

możliwość obrony swojego stanowiska;  

3) wszyscy członkowie społeczności szkolnej mogą składać do dyrektora szkoły skargi                    

i wnioski w formie pisemnej lub w formie ustnej; dyrektor w ciągu 14 dni informuje 

wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku lub skargi;  

4) konflikt między uczniem a nauczycielem rozstrzyga wychowawca klasy;  

5) konflikt między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły;  

6) w przypadku konfliktu między dyrektorem szkoły a radą pedagogiczną lub Radą Rodziców 

organem rozstrzygającym jest organ prowadzący. 

7) dyrektor może powołać komisję rozjemczą, w skład której wchodzą w równej liczbie                

(2 osoby) przedstawiciele stron będących w konflikcie.  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 5 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
  

 

§ 1. 

 

  

 

1.Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

 

1) arkusz organizacji szkoły uwzględniający szkolny plan nauczania; 

2) plan rozwoju szkoły; 



 

3) szkolny zestaw programów nauczania i podręczników; 

4) program wychowawczy; 

5) program profilaktyki; 

6) zasady wewnątrzszkolnego  oceniania wraz z przedmiotowymi kryteriami oceniania; 

7) tygodniowy rozkład zajęć. 

 

2. Do dnia 10 czerwca każdego roku dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości „Szkolny 

Zestaw Programów i Podręczników”. 

3. Rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców uchwałą ustala szkolny zestaw 

programów nauczania i szkolny zestaw podręczników; 

4. „Szkolny Zestaw Programów i Podręczników” zostaje podany do publicznej wiadomości                  

w INFORMATORKU SZKOLNYM oraz na szkolnej stronie internetowej www.spwyrzysk.pl. 

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

arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie Szkolnego Planu 

Nauczania oraz planu finansowego szkoły.  

6. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący. 

7. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych; 

2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący szkołę. 

8.  Arkusz organizacji szkoły przechowuje dyrektor szkoły.   

9. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych, nadobowiązkowych 

zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły 

z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. 

10. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

letnich określają  przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

 

§ 2. 

 

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

kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programem 

wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 



2.   Przeciętna liczba w oddziale nie powinna być wyższa niż 25 uczniów. 

3.  Nie tworzy się nowego oddziału tzn. klasy, jeśli średnia uczniów w każdym z oddziałów była 

niższa niż 14 uczniów. 

4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki                          

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

5. Zajęcia z wychowania fizycznego klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12  do 

26 uczniów, z podziałem na chłopców i dziewczęta, lub w grupach międzyoddziałowych. 

 

  

 

§ 3. 

 

  

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone                           

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyłączeniem klas I-III, w których nauczyciel reguluje czas 

i przerwy do tempa pracy dzieci i ich potrzeb. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia 

wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. 

 

 

 

§ 4. 

 

  

 

1. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są: 

1) zajęcia lekcyjne; 

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia                  

w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających                     

z podstawy programowej dla danego etapu nauczania (zajęcia prowadzi się w grupach do 8 

uczniów); 

3) zajęcia rewalidacyjne obejmują uczniów niepełnosprawnych oraz mających trudności 

z opanowaniem materiału dydaktycznego; 



4) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, którzy mają specyficzne 

trudności w nauczaniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy 

programowej( do 5  uczniów); 

5) zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę (do 4 uczniów); 

6) zajęcia socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne (do 10 osób); 

7) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

2. Na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i PPP, może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauki wyznaczając 

nauczyciela-opiekuna.  

3. W przypadku uczniów odbiegających od norm rozwojowych, nauczyciel opracowuje program 

nauczania z obniżonymi wymaganiami programowymi i przedstawia do zbadania, zgodnie z opinią 

PPP dyrektorowi szkoły.  

4.   Szkoła organizuje naukę religii. 

 

 

 

§ 5. 

 

  

 

1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację: 

 

1) dzienniki lekcyjne (przechowywane przez 5 lat); 

 

2) arkusze ocen (dokument wieczysty); 

 

3) protokoły egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych (przechowywane przez                     

2 lata); 

4) protokoły zebrań Rady Pedagogicznej (dokument wieczysty); 

 

5) dzienniki zajęć pozalekcyjnych. 

 

  

 

§ 6. 

 

  



 

 

1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może 

skrócić czas trwania godziny lub zawiesić zajęcia szkolne. 

2.  Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia szkolne w przypadku, gdy: 

1) stan techniczny obiektów szkolnych zagraża życiu i zdrowiu uczniów pracowników szkoły; 

2) absencja chorobowa wśród uczniów danej klasy/ oddziału jest większa niż 50%. 

3. Nieodbyte zajęcia określone w ust.1 i 2 winne być odpracowane w innym terminie ustalonym 

przez dyrektora szkoły. 

 

 

 

§ 7. 

 

 

 

 Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na 

podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą                  

z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 

  

§ 8. 

 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze wzglądu na warunki związane                

z dojazdem do domu, lub ze względu na czas pracy ich rodziców, organizuje się świetlicę szkolną. 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza liczy 

najwyżej 25 osób. 

3. Czas pracy świetlicy trwa od 7.00 - 16.00. 

3a. Czas pracy świetlicy określa organ prowadzący. 

4. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy 

dydaktycznych i w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając 

opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

 

5. Świetlica działa w oparciu o roczny plan pracy opracowany przez opiekuna świetlicy                    

i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.  

6. Nadzór pedagogiczny nad pracą w świetlicy sprawuje dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły. 



7. Pracownikami świetlicy są wychowawcy. 

8.Wychowawcy świetlicy:  

1) odpowiadają za całokształt pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej; 

2) opracowują i realizują roczny plan pracy świetlicy;  

3) dbają o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy;  

4) dzieciom uczestniczącym w zajęciach zapewniają bezpieczeństwo, pomoc                            

w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań. 

9. Pracownicy świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej i składają semestralne sprawozdania 

ze swojej działalności. 

10.  Dokumentacja  świetlicy: 

 

1) roczny plan pracy;   

 

2) dzienniki zajęć; 

 

3) regulamin świetlicy;  

 

4) tygodniowy rozkład zajęć. 

 

11.   Dowożenie dzieci do szkoły zapewnia organ prowadzący szkołę.  

 

  

§ 9. 

 

  

 

 

1. W szkole funkcjonuje stołówka, która zapewnia uczniom ciepły posiłek. 

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły 

z uwzględnieniem refundowania im opłat ponoszonych w stołówce przez inny podmiot. 

3. W okresie od IX do VI każdego roku uczniowie klas I-III odpłatnie korzystają z gorącego napoju 

w stołówce szkolnej (uchylony). 

 

 

 

 

§ 10. 

 

 

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

rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie 



zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu ucznia do samokształcenia a także                

do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji. 

2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

 

2) korzystanie z księgozbioru w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę; 

 

3) korzystanie z środków audiowizualnych czytelni; 

 

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni. 

3. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcje: 

    1)  kształcąco-wychowawczą poprzez: 

    a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

         b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

    c) kształcenie kultury czytelniczej, 

    d) wdrażanie do poszanowania książki, 

    e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

    2)  opiekuńczo-wychowawczą poprzez: 

  a) współdziałanie z nauczycielami, 

       b) wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych, 

       c)otaczanie opieką uczniów mających trudności w nauce; 

3)  kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego. 

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i pracownicy szkoły, 

rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Czas pracy biblioteki zapewnia 

możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych. 

5. Do zadań nauczyciela biblioteki należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie księgozbioru; 

2) udostępnianie książek i czasopism czytelnikom indywidualnym i zbiorowym; 

3) prowadzenie poradnictwa czytelniczego; 

4) utrzymanie w należytym stanie używalności zgromadzonych książek; 

5) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego; 

6) propagowanie ciekawych książek; 

7) organizowanie różnych form pracy w tym konkursów czytelniczych; 

8) przygotowanie nauczycielom potrzebnych zestawów lektur obowiązkowych                           

i nadobowiązkowych; 

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów; 



10) uzupełnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z programem potrzebami 

11) szkoły; 

12) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa; 

13) uzgadnianie stanu majątkowego księgowością; 

14) sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa; 

15) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki. 

6. Praca biblioteki odbywa się w godzinach 7.15-15.00. 

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.    

 

  

 

§ 11. 

 

  

 

1. Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia do realizacji celów statutowych, zgodnie z art.              

67 ust.1 ustawy o systemie oświaty: 

1) klasy lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 

2) bibliotekę z czytelnią; 

3) świetlicę; 

4) gabinet pielęgniarski; 

5) pomieszczenie administracyjno-gospodarcze; 

6) gabinet pedagoga szkolnego; 

7) archiwum; 

8) szatnie;  

9) sklepik szkolny; 

10) może korzystać z urządzeń sportowych i rekreacyjnych Klubu Sportowego LZS 

„Łobzonka”, basenu pływackiego przy SAPO w Wyrzysku. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 6 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

 

§ 1. 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

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

w ust.1 określają odrębne przepisy. 

 

§ 2. 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu                        

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

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, 

ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.  

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, a do jego zadań należy                            

w szczególności: 

1) realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych mu przedmiotach 

osiągając w stopniu optymalnym cele ustalone w programach i w planie pracy szkoły;  

2) wzbogacanie warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej, wnioskowanie o jego 

wzbogacenie lub modernizacje do organów kierowniczych szkoły; 

3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów przez: 

a) informowanie wychowawcy lub pedagoga szkolnego, 

b) kierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

c) współpracę z rodzicami, 

d) kierowanie na zajęcia wyrównawcze; 

4)  dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów poprzez: 

a) sprawowanie opieki podczas prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

b) pełnienie dyżurów wychowawczo – opiekuńczych, 

c) uświadomienie uczniom zasad bezpieczeństwa; 



5) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego 

uczniów, ich zdolności, zainteresowań poprzez: 

a) prowadzenie zajęć w kołach przedmiotowych, 

b) przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziałów w konkursach, 

c) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb ucznia; 

6)  bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów zgodnie 

z przyjętymi przez szkołę kryteriami; 

7)  opiekę nad salami lekcyjnymi oraz troskę o znajdujący się w nich sprzęt i wyposażenie; 

8) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez formy 

doskonalenia zawodowego organizowane w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę; 

9) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła 

zainteresowań; 

10) informowanie rodziców ucznia oraz wychowawcę klasy, dyrektora szkoły a także radę 

pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów; 

11)  prowadzenie innych czynności realizowanych poza pensum tj. uroczystości szkolne, kółka 

zainteresowań, konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, wycieczki szkolne, przygotowanie 

i udział w egzaminach ( art. 42 ust.2 kpt.2 KN). 

4. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem, za realizację zakresu zadań określonych 

w ust.3. 

5. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą mieć wpływ na dobór bądź 

zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy. 

6. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor                               

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

 

 

 

§ 3. 

 

  

 

1. Zadania nauczyciela wychowawcy: 

1) tworzenie warunków do rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w zespole, rodzinie, 

społeczeństwie, rozwiązywania ewentualnych konfliktów w zespole przy pomocy 

atrakcyjnych celów czy projektów, na których skupia aktywność zespołu; 

 



2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie działań 

wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami; 

3) ścisła współpraca z rodzicami wychowanków: 

a) informowanie o ich zachowaniu i postępach w nauce, 

b) informowaniu o przewidywanym dla ucznia okresowym/ rocznym stopniu 

niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu, a na tydzień przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadamia ucznia o przewidywanych dla niego 

okresowych/ rocznych stopniach; 

4)  współdziałanie z pedagogiem szkolnym, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

5)   prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i dokumentacji każdego ucznia; 

6)   ustalanie projektu ocen z zachowania swoich wychowanków. 

2. Opieka nad wychowankami polega na: 

1) poznaniu zespołu klasowego i poszczególnych uczniów (warunki życia i nauki); 

2) wykrywaniu zaburzeń, odchyleń, defektów i niedostosowań, rozeznawaniu uzdolnień, 

zainteresowań; 

3) dbałości o higienę osobistą, wygląd uczniów; 

4) trosce o sytuację bytową uczniów; 

5) trosce o dzieci wymagające szczególnej opieki (dzieci z rodzin zdemoralizowanych, dzieci 

zagrożone niepromowaniem, dzieci niedostosowane,); 

6) dbaniu o regularne uczęszczanie do szkoły i badaniu przyczyn opuszczania zajęć 

lekcyjnych; 

7) analizowaniu przyczyn trudności i niepowodzeń nauce oraz podejmowaniu środków 

zaradczych; 

8) udzielaniu pomocy, rad i wskazówek w różnych sytuacjach (trudne sytuacje osobiste, 

konflikty z otoczeniem, itp.) 

 

  

 

§ 4. 

 

  

 

1. Szkoła prowadzi w miarę potrzeby działalność profilaktyczną.  

 

2. Celem tej działalności jest:  

 

1) rozpoznanie zagrożeń; 



2) prowadzenie działań eliminujących występujące zagrożenia;  

3) zapobieganie występowania zagrożeń; 

4) uczenie umiejętności reagowania na nie.  

3. Działalność profilaktyczna prowadzana jest w oparciu o współdziałanie z:  

 

1) rodzicami uczniów;  

2) higienistką szkolną;  

3) pedagogiem szkolnym. 

4. Koordynatorem działań profilaktycznych jest pedagog szkolny. 

 

  

 

 

§ 5. 

 

  

 

1. Koordynacja działań wychowawczych polega na: 

1) współpracy z nauczycielami przedmiotów i pedagogiem szkolnym; 

2) współpracy z rodzicami - spotkania okresowe, konsultacje indywidualne, pedagogizacja, 

wizyty w domu ucznia, ”drzwi otwarte”; 

3) współpracy ze służbą zdrowia – sprawy zdrowia i higieny osobistej; 

4) współpracy z biblioteką – czytelnictwo;  

5) kontaktach i współdziałaniu ze środowiskiem pozaszkolnym – MG Ośrodek Kultury, LKS 

Łobzonka. 

 

 

§ 6. 

 

 

  

 

1. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej   

ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych 

placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub grup przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 

przedmiotowe. 

 



3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący 

zespołu. 

 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują; 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, integrowanie treści przedmiotów pokrewnych a także uzgodnienie decyzji                

w sprawie wyboru programów nauczania; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

eksperymentalnych  programów nauczania. 

 

 

 

§ 7. 

 

  

 

 

1. Do zadań pedagoga w szczególności należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów z udziałem 

nauczycieli         i rodziców; 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających                                     

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki; 



6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców 

i nauczycieli; 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się          

w trudnej życiowej sytuacji. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

  

 

§ 1. 

 

 

1.Do szkoły podstawowej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 6, ale nie wcześniej niż od 5 roku 

życia do 13 roku życia. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. 

1a. Zasady naboru uczniów do klasy I określa regulamin stanowiący odrębny załącznik  do statutu 

Szkoły. 

2. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej. 

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły                          

po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez dziecko 

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

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której 

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

6. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego oraz jego ewidencję prowadzi dyrektor szkoły. 

7. Realizacja obowiązku szkolnego polega na systematycznym uczęszczaniu do szkoły. 

7a. Sposoby usprawiedliwiania nieobecności przez wychowawcę: 

1) wychowawca na pierwszym zebraniu informacyjnym powiadamia rodziców o sposobie 

usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach; 

2) rodzic usprawiedliwia nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu                       

do szkoły; 

3) wychowawca podlicza frekwencję do  końca miesiąca; 

a) o przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia rodzice są zobowiązani powiadomić 

wychowawcę wcześniej, 



b) informacja o absencji ucznia może być przekazana telefonicznie, listownie lub wywiad 

środowiskowy; rodzice mogą być wzywani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności 

dziecka, 

c) w przypadku braku współpracy rodzica  /rodzic nie wyraża chęci na spotkanie 

indywidualne/ otrzymuje przesłane listem poleconym upomnienie dyrektora szkoły 

zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie      do 

posyłanie dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie tego 

obowiązku jest  zagrożone postępowaniem egzekucyjnym, 

d) w sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor 

placówki kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego 

jakim  jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest 

grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie lub skierowanie sprawy do Sądu dla 

Nieletnich; 

8. Zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych następuje na podstawie pisemnej prośby rodziców lub 

opiekunów prawnych albo zwolnienia wystawionego przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub 

nauczyciela prowadzącego lekcję. W przypadku nagłego zachorowania ucznia powiadamiani są 

rodzice i oni lub osoba z nimi uzgodniona odbierają ucznia. 

9. Zwolnienie z ostatniej godziny WF musi zawierać wyraźną klauzulę do domu, w innym 

przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali. 

10. Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli pozwalają na to warunki 

organizacyjne, lokalowe i zasady bezpieczeństwa. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga 

zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 

11. Na wniosek rodziców, oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego, zakończonego 

otrzymaniem świadectwa na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez Szkołę 

(patrz WZO). 

12. Uczniom Szkoły Podstawowej  w Wyrzysku nie wolno: 

1) przynosić i używać telefonu komórkowego na terenie szkoły; 

2) przynosić i używać sprzętu audiowizualnego w czasie lekcji (jedynie za zgodą   

nauczyciela przedmiotu); 

3) umieszczać w Internecie zdjęć, filmów oraz treści naruszających godność osobistą 

drugiego człowieka. 

13. Postępowanie w przypadku nieprzestrzegania powyższego punktu określone jest                           

w procedurze 



 

§ 2. 

 

 

 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej; 

2) współgospodarowania szkołą samemu lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli 

wchodzących w skład samorządu uczniowskiego szkolnego i klasowego; 

3) reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach, zawodach sportowych; 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach zajęć pozalekcyjnych                     

i pozaszkolnych, korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych; 

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

6) nagród i wyróżnień szkolnych; 

7) zapoznania się z wymaganiami poszczególnych nauczycieli i kryteriami oceniania              

na początku roku szkolnego; 

8) powiadomienia go z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianów 

obejmujących większy zakres wiadomości; sprawdzianów takich nie może być więcej niż 

jeden dziennie, a najwyżej trzy w tygodniu; 

9) zapoznania się z wynikami prac klasowych w terminie 14 dni od daty napisania; praca 

klasowa powinna być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem; 

10)  niepytania z okazji wylosowania szczęśliwego numerka; 

11)   jawnej i sprawiedliwej oceny; tryb zapoznania się z oceną i odwołania się od niej określa 

regulamin oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz Wewnątrzszkolny 

System Oceniania ; 

12)   nieprzygotowania się do zajęć lekcyjnych w dniu następnym po nieobecności                       

w szkole związanej z reprezentowaniem szkoły na zewnątrz lub chorobą; 

13)   dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia braku przygotowania do lekcji; 

14)   uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela w przypadku , gdy z przyczyn 

obiektywnych (długotrwała choroba) nie jest w stanie sam bądź przy pomocy kolegów 

opanować materiału nauczania; 

15)   uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię 

Psychologiczno -Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania 

indywidualnego w domu; 



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

trzecich; 

17)   poszanowania swojej godności i nietykalności osobistej; 

18)   pełnego wykorzystania przerwy śródlekcyjnej; 

19)   pełnego wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii zimowych, końca tygodnia 

bez pisemnych zadań domowych; 

20)   opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz ochrony przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 

21)  zrzeszania się w organizacjach działających w szkole; 

22)   do odwołania się od decyzji nauczyciela przez wychowawcę do dyrektora szkoły  

             odnośnie oceny z przedmiotów i zachowania; 

23)   uczestniczenia w imprezach środowiskowych do godziny 22.00; 

24) w  nagłych przypadkach uczeń ma prawo do korzystania z telefonu w sekretariacie  

szkoły.  

 

§ 3. 

 

 

 

1. Uczeń ma obowiązek: 

 

1) becności na wszystkich zajęciach szkolnych zgodnych z planem zajęć; 

2) wyjaśnienia i usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych na najbliższej lekcji 

z wychowawcą; 

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

4) noszenia odpowiedniego, schludnego stroju, a na uroczystości szkolnej stroju galowego 

(chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie, dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica lub 

ciemne spodnie); 

5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole oraz higienę osobistą; 

6) szanowania mienia szkolnego, wyposażenia klas i innych pomieszczeń szkoły; 

7) naprawiania lub pokrycia w formie wskazanej przez wychowawcę wyrządzonych szkód 

materialnych; 

8) dbania o dobre imię swojej szkoły; 

9) pracowania na rzecz pozytywnego wizerunku SP Wyrzysk; 



10) kulturalnego zachowywania się w szkole i poza nią poprzez: 

 

a) uczciwe postępowanie i reagowanie na zło, 

b) dbanie o zdrowie swoje i innych, 

c) dbanie o kulturę słowa, 

d) poszanowanie wytworów pracy ludzkiej; 

11)  podporządkowanie się poleceniom nauczycieli, zarządzeniom dyrektora szkoły i rady 

pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 

12)okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom 

starszym  poprzez społecznie akceptowane formy; 

13)   pełnienie dyżurów na korytarzu, w szatni, stołówce boisku szkolnym; 

14) przebywania na terenie szkoły w czasie zajęć szkolnych (uczniowie dojeżdżający                      

od momentu przyjazdu do czasu odjazdu na terenie świetlicy); 

15)    zgłaszania wychowawcy klasy lub świetlicy wszelkie (pilne) wyjścia poza teren szkoły; 

16) przestrzegania regulaminów pomieszczeń szkolnych – świetlica, biblioteka, czytelnia, 

stołówka, szatnia, sala gimnastyczna, zajęcia wych. fizycznego, pracownia informatyczna; 

17)   każdy uczeń ma obowiązek korzystania z szatni (uchylony). 

 

  

 

§ 4. 

 

 

 

1. Uczeń za rzetelną naukę, wzorową postawę i inne osiągnięcia może być wyróżniony: 

 

1) pochwałą wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwałą dyrektora wobec klasy; 

3) dyplomem pochwalnym; 

4) nagrodą rzeczową lub pieniężną; 

5) prezentowaniem nazwisk uczniów wyróżniających się na łamach „Biuletynu szkolnego”  

i ekspozycją zdjęć w tablo wzorowy uczeń; 

6) przedstawienie wyróżniających się uczniów podczas spotkania z rodzicami; 

7) świadectwem z wyróżnieniem; 

8) listem pochwalnym do rodziców; 

9) odznaką BRĄZOWĄ TARCZA po zakończeniu pierwszego etapu nauczania; 



10)  Odznaką SREBRNA TARCZA (kl. IV-VI). 

2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, 

komitetu rodzicielskiego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

3. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić                     

o przyznaniu nagrody w innej formie. 

4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.  

5. Znaczne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych zawodach sportowych odnotowuje się na 

świadectwie szkolnym. 

 

 

§ 5. 

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy; 

2) pisemnym upomnieniem do dziennika szkolnego; 

3) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły; 

4) wykonaniem prac wyznaczonych przez dyrektora; 

5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach klasowych                   

i reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

6) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu; 

7) przeniesieniem do innej klasy / patrz pkt.3/; 

8) przeniesieniem do innej szkoły przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną. 

2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej 

szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć                    

na postawę ucznia.  

3.O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się,  gdy: 

1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane                          

w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów; 

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu 

innych uczniów; 

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenia. 

4. Wniosek o dyscyplinarne przeniesienie ucznia do równoległej klasy mogą złożyć: 

1) rodzice uczniów klasy, do której uczęszcza uczeń, którego wniosek dotyczy- ¾ ogółu; 



2) wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, którego sprawa dotyczy na wniosek 3/4 

nauczycieli uczących w tej klasie; 

3) wniosek musi być wyrażony na piśmie, zawierać motywację oraz czytelne podpisy 

wnioskodawców; 

4) wniosek składa się do Przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

5) dyrektor szkoły w ciągu trzech dni od otrzymania wniosku zawiadamia ucznia, którego 

sprawa dotyczy, w obecności jego rodziców (prawnych opiekunów) o grożącej mu karze 

oraz zapoznaje z trybem dyscyplinarnego przenoszenia ucznia do równoległej klasy. 

5. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) pisemnie potwierdzają fakt poinformowania ich 

o grożącej karze i zapoznaniu się z trybem jej udzielania. 

6. Wykonanie kary może być zawieszone na okres próbny, jeżeli uczeń uzyska poręczenie klasy, 

samorządu szkolnego, wychowawcy klasy, nauczycieli lub komitetu rodzicielskiego. 

7. Uczeń, który uważa udzieloną karę za niesłuszną, ma prawo w ciągu 2 dni odwołać się                    

za pośrednictwem wychowawcy klasy do dyrektora szkoły. 

8. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym samorządu szkolnego,  

a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie członkami Rady Pedagogicznej, 

rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni i postanawia: 

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie; 

2) odwołać karę; 

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

8. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.  

9. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego 

kary. 

10. Spory między nauczycielami i rodzicami rozstrzyga dyrektor szkoły. 

 

 

 

§ 6. 

 

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice                      

i uczniowie. 

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej. 

3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie jak                    

i nauczyciele. 



 

  

ROZDZIAŁ 8 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

 

 
1.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmian i przedstawia                             

go  do uchwalenia radzie szkoły. 

2. Regulaminy określające działalność organów szkoły jak też wynikające z celów i zadań nie mogą 

być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o 

systemie oświatowym. 

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

3a. Obieg dokumentów odbywa się zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”. 

4. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi własną księgowość na podstawie odrębnych 

przepisów.  

6. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określa organ prowadzący 

na mocy odrębnych przepisów. 

7. Treść Statutu została skonsultowana z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców. Dyrektor 

zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej 

poprzez przekazanie po jednym egzemplarzu Statutu do biblioteki szkolnej, pokoju 

nauczycielskiego i sekretariatu szkoły z przeznaczeniem do wglądu dla wszystkich 

zainteresowanych oraz umieszczenie pełnej, aktualnej treści Statutu na stronie internetowej szkoły.   

 

  

 

  

 

  

 

 


