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I. Rozdział 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE.  

 

§ 1 

 

1. Nazwa szkoły:                    Szkoła Podstawowa 

2. Numer porządkowy szkoły: 1 

3. Imię szkoły:                            Bronisława Malinowskiego 

4. Siedziba szkoły:                      Wola ul. Górnicza 47 

 

§ 2 

  

 

1. Organ prowadzący szkołę  na  wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 

nadał szkole imię  Bronisława Malinowskiego w dniu  04 czerwca 1997r. 

2. Imię szkoły jest związane z kierunkiem pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły. 

3. Ustalona nazwa szkoły widoczna jest w pełnym brzmieniu na pieczątkach i stemplach. 

 
II .      Rozdział  

 

INFORMACJE O SZKOLE 

 
§ 3 

 

1. Nazwa organu prowadzącego szkołę: Gmina Miedźna; 

2. Rodzaj szkoły: publiczna; 

3. Rodzaj oddziałów zorganizowanych w szkole: ogólnodostępne, sportowe, oddziały przedszkolne dzieci 

sześcioletnich tzw. klasy zerowe. 

4. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 6 lat. 

5.  Czas rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji 

Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

6. W szkole oddziały przedszkolne  realizują program wychowania przedszkolnego. W oddziałach tych, w 

zakresie organizacji wychowania, nauczania i opieki, stosuje się przepisy w sprawie ramowego statutu 

publicznego przedszkola. 

 
III.      Rozdział  

 

CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY 

 
§ 4 

1.Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa w szkole opisane są, zgodnie z ideą europejskich ram 

kwalifikacji, w języku efektów kształcenia. 

2.Celem kształcenia ogólnego szkole podstawowej jest: 

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, 

dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania 

zadań  i rozwiązywania problemów; 
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3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 

współczesnym świecie. 

3.Celem wychowania przedszkolnego jest: 

1) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie 

umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

2) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

3) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności               

i samodzielności,a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji 

szkolnej. 

4.Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program 

wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska lokalnego, a w szczególności: 

 

1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy  i umiejętności  niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły. 

2)  zapewnia uczniom w szczególności: 

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

b) poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej 

kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia 

c) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, 

funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, itp.) 

d) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego 

e) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą  w sobie, w sposób 

integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie 

f) poznanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego 

g) poznanie dziedzictwa kultury narodowej  postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej 

 

 

§ 5 

 

1. Zadaniem szkoły jest zdobycie przez uczniów umiejętności: 

1) Planowania, organizowania, ocenianiania własnego uczenia się, przyjmowania coraz  większej 

odpowiedzialności za własną naukę 

2) Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia                

i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym- 

przygotowania do publicznych wystąpień 

3) Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, 

podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania 

obowiązujących norm 

4) Rozwiązywania problemów w twórczy sposób 

5) Poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną 

6) Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz  tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków 

7) Rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań  

8) Przyswajania  metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

społecznych 
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2. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań szkoły   stosowanie do 

warunków szkoły i wieku uczniów. 

3. Zadania szkoły wynikające z ustawy i przepisów wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych 

zrealizowane będą w szczególności w zakresie : 

1) umożliwienia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i etnicznej, językowej, religijnej                

i kształtowania postaw tolerancyjnych. 

2) organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych 

możliwości psychofizycznych, 

3)  organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi  uczęszczającymi do szkoły, 

4) umożliwienia rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów,  

5) kształcenia, tworzenia kół zainteresowań pozaprogramowych, 

6) działalności innowacyjnej. 

 

 

 § 6 

 

1. Zadania opiekuńcze szkoła wykonuje odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb  

    środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów  

    bezpieczeństwa i higieny oraz zasad promocji i ochrony zdrowiaw szczególności przez: 

1) nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne nad uczniami przebywającymi w szkole 

    podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych 

2) nauczyciela świetlicy nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć pozalekcyjnych 

3) nauczyciela dyżurującego w czasie przerw międzylekcyjnych 

4) wyznaczonego przez dyrektora szkoły nauczyciela i przedstawiciela rodziców w czasie zajęć  poza 

terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę. 

2. Dyżury nauczycielskie określa ustalony przez dyrektora szkoły harmonogram dyżurów. 

3. Szkoła wykonuje również swoje zadania opiekuńcze poprzez opiekę indywidualną, a zwłaszcza  nad: 

1) uczniami wszystkich  klas w zakresie należytego i bezpiecznego poruszania się poza terenem    szkoły i 

na drogach 

2) uczniami z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku dla których: 

- w oparciu o opinie specjalistycznych przychodni lekarskich i w stałym kontakcie z rodzicami   ustala się 

indywidualny plan pracy z uczniem lub potrzebę powołania zespołu pracy korekcyjno-kompensacyjnej  

3) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne 

   - formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna z wykorzystaniem wywiadów   

środowiskowych, pomocy  organów Sądu, Prokuratury i Policji Państwowej i Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, oraz obowiązującego w szkole systemu dożywiania i zajęć świetlicowych. 

 

 

§ 7 

 

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

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca może  prowadzić  swój  

oddział przez cały cykl  nauczania . 
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IV.      Rozdział 

 

  ORGANY SZKOŁY 

 
§ 8 

 

1. Organami szkoły są : 

1) Dyrektor szkoły 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Rodziców 

4) Samorząd Uczniowski 

2.   Dyrektor Szkoły : 

1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńcza szkoły  

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców 

3) Przewodniczy  Radzie Pedagogicznej 

4) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś 

wstrzymuje   i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący 

5) Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz 

Rady Pedagogicznej 

6) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami 

7) Przyznaje nagrody, premie motywacyjne i wymierza kary pracownikom szkoły  

8) Dysponuje środkami finansowymi 

9)  Opracowuje arkusz organizacyjny 

10)  Dba o powierzone mienie  

11)  Wydaje polecenia służbowe 

12)  Dokonuje oceny pracy nauczycieli 

13)  Nadaje akt nauczyciela kontraktowego 

14)  Realizuje zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela” 

15)  Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na 

realizację obowiązku poza szkołą, przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego oraz decyzję o zwolnieniu 

ucznia z zajęć wychowawnia fizycznego na prośbę rodzica poparte zaświadczeniem lekarskim 

16)  Reprezentuje szkołę na zewnątrz 

17)  Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim 

18)  Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami 

19)  Przestrzega postanownień statutu w sprawie nagród i kar stosowanych wobec uczniów 

20)  Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębymi 

przepisami 

21)  Występuje z wnioskiem do Kuratorium Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej po zasiągnięciu opinii samorządu uczniowskiego 

22)  Powołuje zespoły nauczycielskie,  przedmiotowe i zadaniowe 

23)  Organizuje różne formy doskonalenia zawodowego pracowników 

24)  Występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  i przedstawiciela   

25)  związków zawodowych w sprawie odznaczeń, nagród państwowych i innych wyróżnień dla  

26)  nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

27) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów poprzez:  

a) powoływanie zespołów do spraw realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej  

b) ustalanie kierunków i form doskonalenia nauczycieli oraz organizowanie wsparcie merytorycznego               

w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

c) akceptację wzoru Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia  

d) określenie zasad dokumentowania badań i czynności uzupełniających związanych z udzielaniem uczniom 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej  
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e) na podstawie wniosków zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej – ustalanie 

form, sposobów i okresów oraz wymiaru godzin udzielanej uczniowi pomocy  

f) zawiadamianie rodziców o terminach zebrań zespołu i możliwości uczestniczenia w jego pracach  

g) zapraszanie na posiedzenia zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno - peda-gogicznej lub innej 

poradni specjalistycznej  

h) przekazywanie oryginału Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia rodzicom po ukończeniu nauki w szkole, 

przechowywanie kopii Karty w dokumentacji szkoły.  

28)  zapewnia uczniom przystąpienie do sprawdzianu w  warunkach dostosowanych do ich potrzeb i 

możliwości zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.  

3. Dyrektor szkoły jest wyłoniony w drodze konkursu lub przez powierzenie funkcji, a jego funkcje    powierza i z 

tej funkcji odwołuje organ prowadzący zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. 

1) Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze. 

2) W szkole tworzy się stanowisko  jednego wicedyrektora  na 12 oddziałów. 

3) Stanowisko to dyrektor powierza osobie przez siebie wybranej po zasięgnięciu opinii organu 

4) prowadzącego szkołę i przy akceptacji Rady Pedagogicznej. 

5) Tryb odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej powinien być zgodny z art. 38 ustawy 

systemie oświaty  

6) Kompetencje wicedyrektora i zakres jego czynności ustala dyrektor szkoły.  

4.Wicedyrektor Szkoły przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności : 

1) - pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole, 

2) - przygotowuje projekty : 

a) rocznego planu pracy szkoły w części dotyczącej nauczania zintegrowanego, przedmiotów 

b) artystycznych ; języków obcych oraz działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły 

c) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych 

d) informacji o stanie pracy szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek szkolnych oraz olimpiad 

przedmiotowych, konkursów 

e)  organizuje i koordynuje bieżący tok działalności dydaktyczno -pedagogicznej w zakresie przedmiotów , 

lekcji i zajęć wychowawczych wychowawców klas,wychowawców świetlicy, nauczycieli biblioteki 

szkolnej, 

f) utrzymuje kontakty z ramienia dyrektora szkoły z rodzicami, a także przyjmuje tych rodziców i odpowiada 

na ich postulaty i skargi oraz załatwia je. 

g) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym nauczycieli będących     bezpośrednio pod jego 

opieką w danym roku szkolnym , 

h) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą  szkołą według ustalonego harmonogramu, 

i) nadzoruje stan bezpieczeństwa uczniów w szkole ; dokonując kontroli dyżurów nauczycieli oraz stanu 

technicznego pracowni. 

 

§ 9 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są : 

a. przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem 

b. wyników klasyfikowania i promowania uczniów 

c. po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych 

d. w razie bieżących potrzeb 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM.BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WOLI    

 

Strona 8 
 

 

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

z inicjatywy przewodniczącego organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3  

członków Rady Pedagogicznej. 

7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za  

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

8. Przewodniczący co najmniej dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej  

ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły 

9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

 

§ 10 

 

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy : 

1) zatwierdzenie planu pracy szkoły,  

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole , 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) uchwalania Statutu Szkoły i jego zmian, 

6) uchwalenie programu  wychowawczego szkoły i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 11 

 

1.Rada Pedagogiczna wydaje opinię  w sprawach : 

1) organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) projektu planu finansowego szkoły, 

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

w   tym   nagród dyrektora, 

4) propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach, 

5) wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych   

i opiekuńczych, 

6) opiniuje pracę dyrektora przed wystawieniem przez organ nadzorujący oceny jego pracy. 

 

§  12 

 

1. Rada Pedagogiczna opiniuje pracę dyrektora szkoły przed wystawieniem przez organ nadzorujący oceny 

jego pracy : 

2. Tryb opiniowania : 

1) Rada Pedagogiczna na posiedzeniu wyłania w głosowaniu jawnym spośród siebie trzech  

nauczycieli, którzy w ciągu 7 dni przygotowują pisemną opinię o pracy dyrektora; 

2) Każdy nauczyciel może złożyć swoją opinię do tych przedstawicieli  do terminu podanego  

w pkt.1.; 

3) Opinia ta przed zatwierdzeniem Rady Pedagogicznej powinna być przedstawiona  

związkom zawodowym; 

4) Pisemna opinia pracy dyrektora zostaje zatwierdzona w czasie jawnego głosowania zwykłą  

większością głosów. 

 

§ 13 

 

1. W sprawach określonych w §10  statutu Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w formie  

    uchwał. 

2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej  
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    członków. 

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał w razie jej niezgodności z prawem. 

4. O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

    szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

5. 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. 

 

§ 14 

 

  1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem  do : 

1) dyrektora szkoły - o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej, 

2) organu nadzorującego - o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły. 

2. Uchwała ta podejmowana jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 

   / ustawa o systemie oświaty / jej członków. 

3. Organ do którego skierowano wniosek jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie  

   wyjaśniające w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

   

§ 15 

 

1. Uchwały Rady Pedagogicznje są podejmowane zwykłą większościa głosów  w obecności co najmniej 

połowy jej członków. 

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu oraz jego zmiany. 

4. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 

które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

szkolnych.  

 

§ 16 

 

Rada Rodziców 

1. W szkole działa Rada Rodziców, a zasady jej tworzenia i wyboru wynikają z uchwały zebrania 

   ogółu rodziców uczniów szkoły. 

2. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego  

   z postanowieniami tego statutu.  

3. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami  

   i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

4. Rada Rodziców dla wspierania działalności statutowej szkoły może prowadzić finanse 

   z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, a zasady ich wydatkowania określa  

   regulamin Rady Rodziców. 

 

§ 17 

 

Samorząd Uczniowski 

1. Wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski działający przez swoje organy, których zasady działania 

i wybierania określa regulamin uchwalony przez ten samorząd w głosowaniu  równym, tajnym i 

powszechnym. 

2. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły  
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§ 18 

 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących : 

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, z  ich  treścią, celami i ustalonymi  

wymaganiami 

2) prawa do jawnej i bezkrytycznej oceny postępów w nauce i zachowaniu 

3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego właściwe proporcje między wynikiem 

szkolnym,  a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej 

5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie                      

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

7) prawo do opiniowania pracy nauczyciela, jeżeli dyrektor zwróci się do Samorządu o taka opinię. 

 

2.Tryb opiniowania : 

1) przeprowadzenie ankiety wśród uczniów kilku klas,w których uczy oceniany nauczyciel, 

2) powołanie uczniowskiego zespołu oceniającego, który oblicza wyniki ankiety i przedstawia ją dyrektorowi 

jako opinie  samorządu. 

 

§ 19 

 

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

1) kwartalne zebrania informacyjne oddziału /klasy/ oraz po pierwszym semestrze połączone                                

z zaznajomieniem rodziców z :                                

a) zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole                      

b)  przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz  

    przeprowadzania egzaminów 

2. Indywidualny kontakt nauczyciela dydaktyka i wychowawcy z rodzicami uczniów w każdym 

     czasie 

a) udzielanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i innych   trudności            

w nauce, 

b) udzielanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka. 

3. Wyrażanie   i    przekazywanie    opinii o pracy szkoły  organowi   prowadzącemu i nadzorującemu. 

 

§ 20 

 

1. Formalne reguły współżycia w szkole 

A. Procedury lekcyjne 

1) Wejście do klasy 

2) Uczniowie ustawiają się w rzędach przed klasą 

3) Nauczyciel otwiera klasę 

4) Do klasy  wchodzą dziewczęta, później chłopcy 

5) Wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie 

6) Uczniowie przygotowują się do lekcji 

7) Nauczyciel sprawdza listę 

8) Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, podchodzi do nauczyciela i 

usprawiedliwia swoje spóźnienie 

1) Zachowanie w czasie lekcji 

1) Uczeń odpowiada z ławki na stojąco, chyba, że nauczyciel przyjmie inne zasady prowadzenia lekcji 

2) Nie je się , nie żuje się gumy 
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3) Nie trzyma się na ławce butelek, ciastek itp. Nie będących pomocami do danej lekcji – jedyna rzecz 

dopuszczalna  to maskotka na szczęście 

4) Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela 

2) Zakończenie lekcji 

1) Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela 

2) Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, kontrolują 

dyżurni 

3) Zastępstwa 

1) w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub lekcję           

z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne 

4) Pracownie przedmiotowe 

1) szczególne zasady zachowania w pracowniach przyrodniczej, informatycznej, technicznej oarz na sali 

gimnastycznej i siłowni  określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach. 

2. Procedury inne niż lekcyjne 

1. Nieobecności: 

1) rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszycie korespondencyjnym (dzienniczek) – 16 kartkowy,                

w kratkę z pieczątką szkoły, podpisem rodziców i wychowawcy oraz z pełnymi danymi ucznia (data 

urodzenia,  pesel, kasa chorych, adres zamieszkania i zameldowania oraz telefon domowy i telefony do 

rodziców) 

2) usprawiedliwienie  spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu 

3) usprawiedliwienie nieobecności ucznia przez wpis w dzienniczku  (nieobecność winna być 

usprawiedliwiona bezpośrednio po przybyciu ucznia do szkoły) 

4) rodzic może zwolnić ucznia z lekcji z usprawiedliwionych powodów przez informację w dzienniczku 

ucznia, w dniu w którym ma nastąpić zwolnienie 

5) ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem 

ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na 

podstawie zwolnienia od rodziców, pielęgniarki szkolnej 

6) zwolnienie  ucznia z ostatniej w jego planie godziny wf  musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do 

domu, w innym przypadku traktuje się jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali 

7) o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice 

8) uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w ich czasie w świetlicy szkolnej 

2. Strój szkolny: 

1) uczniowie przychodzą  ubrani schludnie i estetycznie 

2) w dni uroczyste przychodzą w stroju galowym 

3) przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zmieniają obuwie na obuwie sportowe na jasnej podeszwie 

3. Savoir – vivre 

1) Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach 

2) W stołówce uczeń je najładniej jak umie i nie hałasuje 

3) W szkole nie można nosić nakryć głowy 

4) Nie używa się wulgaryzmów 

5) Nie bije się z kolegami 

6) Nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych zabawek 

4. Inne ważne ustalenia: 

1) w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć 

lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, w planie zajęć ucznia  

2) uczniowie mają prawo korzystania  z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się 

wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły 

3) zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin. 
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§ 21 

 

1.Zasady rozwiązywania konfliktów: 

1) Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały zgodnie z 

prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem. 

2) Dyrektor reprezrentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. 

3) Rozstrzyga sprawy  sporne członków Rady Pedagogicznej. 

4) Dyrektor bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły tj. Radą Rodziców. Przyjmuje 

wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem     w 

sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. 

5) Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. W swej działalności kieruje się zasadą 

partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,  

w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły,  jeżeli działalność tych 

organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków. 

6) W sprawach spornych obowiązuje procedura tzw. „drogi służbowej” zarówno uczniów jak i nauczycieli 

7) Rodzice mają prawo wyrażać opinię na temat wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne i zgłaszać wnioski do dyrektora na temat pracy nauczycieli 

8) W sparwie zmiany nauczyciela, wychowawcy należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w 

obecności dyrektora, zainteresowanego nauczyciela oraz przedstawiciela Rady Rodziców. Na życzenie 

nauczyciela w spotkaniu może brać udział z głosem doradczym przedstawiciel związku zawodowego. Po 

wysłuchaniu opinii zainteresowanych stron, dyrektor wydaje decyzję ostateczną w sprawie dalszego 

prowadzenia klasy przez nauczcyciela lub zmiany. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z pełnenie 

obowiązku wychowawcy lub nauczcyciela przedmiotu z powodów merytorycznych lub innych ważnych 

przyczyn. 

2.Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) Uczniowie mają prawo powołać Rzecznika Praw Ucznia. 

2) Rzecznik Praw Ucznia reprezentuje uczniów szkoły 

3) Zdaniem Rzecznika Praw Ucznia jest obrona praw uczniów zagwarantowanych przez Statu Szkoły i 

Uchwały Rady Pedagogicznej 

4) Uczeń ma prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia, pedagoga, wychowawcy w przypadku, kiedy 

uważa, ze jego prawa zostały naruszone lub gdy uważa, że nauczyciel przekroczył swoje kompetencje 

5) Uczeń ma prawo do poszanowania własnej godności, dyskrecji w sprawach osobistych, a także stosunków 

rodzinnych. 

 

V.      Rozdział  

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 22 

 

1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza: 

1) Pierwsze półrocze kończy się z dniem 31 stycznia, drugie kończy się z dniem zakończenia zajęć szkolnych 

zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.  

2) Klasyfikacja za I półrocze ma miejsce w ostatnim tygodniu stycznia, o ile nie koliduje to z ustalonym 

przez władze oświatowe terminem ferii zimowych.  

3) W sytuacji, gdy ferie zimowe ustalone są w terminie wyprzedzającym dzień 31 stycznia – klasyfikacja za           

I półrocze odbywa się w ostatnim tygodniu przed dniem rozpoczęcia ferii.  

4) Klasyfikacja za rok szkolny odbywa się w ostatnim tygodniu przed dniem rozpoczynającym wakacje.  
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§ 23 

 

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

organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie 

planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący. 

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

stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, ogólną liczbę godzin 

przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych 

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji  szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określających organizację obowiązkowych                     

i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

 

  § 24 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły 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 danego oddziału, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Podział oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków i 

bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów 

nauczania.  

3. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:  

1) języków obcych (podział klasy na grupy językowe uwzględnia kryterium zaawansowania znajomości 

języka),  

2) wychowania fizycznego,  

3) informatyki (z założeniem, ze jeden uczeń pracuje przy jednym komputerze ),  

4) techniki  

 

§ 25 

 

1. Organizacja stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie 

zatwierdzonego arkusza  organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas 0-VI szkoły określa ogólny podział czasu na poszczególne zajęcia 

wyznaczone ramowym planem nauczania. 

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają 

ramowe plany nauczania, są:  

1) obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, 

2) zajęcia lekcyjne fakultatywne, 

3) zajęcia korekcyjno-wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz 

inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, 

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

 

§ 26 

 

1. Oddzialy przedszkolne  dzieci sześcioletnich , to tzw. klasy zerowe. 

2. Oddziały przedszkolne w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. 

Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i 

dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 
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3. Kształcenie ogólne w szkole dzieli się na dwa etapy edukacyjne:I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III 

– edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego oraz II etap edukacyjny, 

obejmujący klasy IV – VI, podczas którego realizowane są następujące przedmioty: 

1)       język polski; 

2) język obcy nowożytny; 

3) muzyka; 

4) plastyka; 

5) historia i społeczeństwo; 

6) przyroda; 

7) matematyka; 

8) zajęcia komputerowe; 

9) zajęcia techniczne; 

10) wychowanie fizyczne; 

11) wychowanie dożycia w rodzinie; 

12) etyka/religia. 

 

§ 27 

 

1. Szkoła może prowadzić oddziały klas sportowych od klasy pierwszej. Klasami sportowymi są oddziały,              

w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, przez  co najmniej              

I etap kształcenia. Organizację i prowadzenie klas sportowych określa się odrębnymi przepisami prawa 

oświatowego 

2. Szkoła może prowadzić oddziały klas sportowych. Klasami sportowymi są oddziały, w których 

prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych co najmniej 

trzech klasach szkoły w oddziałach od IV do VI . Organizację i prowadzenie klas sportowych określa się 

odrębnymi przepisami prawa oświatowego. 

 

 

 

§ 28 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia  i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 minut. 

4. Godzina zajęć specjalistycznych 60 minut. 

5. Rada Pedagogiczna szkoły, po zaciągnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może 

podjąć uchwałę, w której ustali się inny czas trwania godziny lekcyjnej 

/ nie dłuższej niż 60 minut /, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczany na podstawie ramowego 

planu nauczania. 

6. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

zajęć z religii/etyki nie może przekroczyć: 

1) w klasach I- III – 23 godz. łącznie 

2) w klasach IV-VI – 28 godz. łącznie 

7. Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę godz. zajęć edukacyjnych , nie więcej jednak niż o 3 

godz. tygodniowo dla każdego oddziału 

8. Zajęcia  religia/etyka są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami 

9. Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami 

10. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie 

indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnym.  

11. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania dla danego etapu 

edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. 
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§ 29 

 

1. Dyrektor szkoły zgodnie z prawem oświatowym dokonuje podziału na grupy na zajęciach z języków 

obcych, informatyki w oddziałach liczacych więcej niż 24 uczniów 

2. W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 24 uczniów na zajęcich podziału na grupy można 

dokonać za zgodą organu prowadzacego szkołę 

3. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się 

tworzenie grup międzyodziałowych lub międzyklasowych 

4. W szkole mogą być organizowane nadobowięzkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez 

dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych 

5. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.,: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i inne zajęcia nadobowiązkowe 

np. koła zainteresowań  mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym  w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek  i wyjazdów (  

„Zielona Szkoła” ). 

6. Szkoła ma możliwość zorganizowania zajęć dodatkowych dla uczniów płatnych przez organ prowadzący 

lub rodziców 

7. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. Działalność edukacyjna szkoły powinna jest określana poprzez: 

a) szkolny program nauczania, który – uwzględniając wymiar wychowawczy – obejmuje całą 

działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego 

b) szkolny program wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania                

o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez  wszystkich nauczycieli, 

c) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska , obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. 

9. Szkolny program nauczania oraz szkolny program wychowania oraz program profilaktyki winny tworzyć 

spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak  i każdego 

nauczyciela. 

10. Obok zadań wychowawczych nauczyciele winni wykonywać również działania opiekuńcze 

i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb. 

11. Konieczne jest podejmowanie przez nauczycieli działań mających na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów. 

 

§ 30 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwe i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku, 

oraz udostępnia uczniom gorący napój. 

2. Za organizację posiłków i udostępnienie gorących napojów, a także ich finansowe rozliczenie odpowiada 

kierownik świetlicy. 

3. Odpłatność za korzystanie z posiłków  lub z napoju ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, 

którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia. 

4. Uczniowie mogą prowadzić szkolny sklepik uczniowski, który wzbogaca ofertę dożywiania uczniów. 

 

§ 31 

 

1. Szkoła organizuje świetlicę jako pozalekcyjną formę wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas 

zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 26.  

3. Świetlica może być utworzona, gdy liczba uczniów  potrzebujących stałej formy opieki obejmować będzie 

nie mniej niż jedną grupę wychowawczą. 

4. Czas pracy świetlicy uzależniony jest od aktualnych potrzeb zgłaszanych przez rodziców (od godz. 7.00 do 

16.00) 
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5. Do podstawowych zadań świetlicy należy : 

1) organizowanie pomocy w nauce i przysposabianie do nauki własnej 

2) organizowanie gier i zabaw wiekowych oraz innych form kultury fizycznej 

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, organizowanie zajęć w tym zakresie 

4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze 

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej 

6) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami w realizacji zadań świetlicy 

7) zorganizowanie dożywiania uczniów 

6. Szkoła zapewnia pomieszczenie dla świetlicy wyposażone w sprzęt audio-wizualny, urządzenia do gier 

zespołowych, czasopism, materiały i przybory do zajęć artystycznych, technicznych i towarzyskich 

7. Kierownika świetlicy po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną nauczycieli wychowawców   i 

nauczycieli instruktorów powołuje dyrektor szkoły. 

8. Kwalifikację uczniów do świetlicy, szczegółowy zakres organizacji i działania świetlicy określa regulamin 

wewnętrzny świetlicy zatwierdzony przez Radę Świetlicy, a gdy taka nie działa, przez dyrektora szkoły. 

 

§ 32  

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczmna polega w szczególności na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

5) podejmowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych wynikajacych z programu wychowawczego 

szkoły i wspieraniu nauczcycieli w tym zakresie, 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 

7) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających                                

z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umozliwiające sprostanie tym wymogom, 

8) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiazywaniu problemów wychowawczych, 

9) podejmowaniu działań medialnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

2. Pomoc psychologiczno  - pedagogiczna w szkole może być udzielona na wniosek: 

1) ucznia 

2) rodziców 

3) nauczcyciela 

4) pedagoga 

5) psychologa 

6) poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  jest organizowana w formie: 

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,socjoterapeutycznych oraz 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

2) zajęc rozwijających uzdolnienia, 

3) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

4) porad dla uczniów, 

5) porad, konsultacji dla rodziców i nauczycieli. 

4. Dla dzieci, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie 

organizowane są zajęcia terapeutyczne, adaptacyjne, integracyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego 

5. Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie oraz innymi w zależności od 

potrzeby poradniami specjalistycznymi świadczącymi pomoc dzieciom i rodzicom. Osobą koordynująca 

wsoółpracę jest pedagog szkolny.  

6. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                  



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM.BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WOLI    

 

Strona 17 
 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności               

w uczeniu się uniemożliwiające sprostania tym wymogom 

 

 

§ 33 

 

 1. Nauczyciele, specjaliści w oddziale przedszkolnym, szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniow, w tym uczniow szczegolnie uzdolnionych,oraz zaplanowanie sposobow ich zaspokojenia, 

w tym: 

a) w przedszkolu — obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki               

w szkole (diagnoza przedszkolna), 

b) w klasach I—III szkoły podstawowej — obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie                      

u uczniow ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, 

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniow,w tym uczniow szczegolnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie 

wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniow. 

 

§ 34 

 

1. Szkoła zapewnia podstawową opiekę higieniczno-medyczną, zatrudniając pielęgniarkę szkolną 

2. Szkoła w ramach posiadanych środków finnsowych i w porozumieniu z pomocą społeczną organizuje 

bezpłatne dożywianie dla dzieci, którym potrzebna jest pomoc i wsparcie ze względu na trudną sytuację 

materialną w formie: 

1) bezpłatnych śniadań, 

2) bezpłatnych obiadów. 

3. Świedczenie w formie goracego posiłku przyznaje się na wniosek rodziców ucznia lub jego opiekuna 

prawnego, a także dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, kierownika świetlicy lub innej osoby za zgoda 

rodzica.  

4. Wniosek składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej.  

5. Gorący posiłek uczeń otrzymuje w szkole. 

 

§ 35 

 

1.  Szkoła  organizacje pracę biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela- bibliotekarza, zgodnie z potrzebami ,   

w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie: 

1) udostępnienia książek i innych źródeł informacji 

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania             

u uczniów nawyku czytania i uczenia się 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

2. Z biblioteki mogą korzystać : 

1) uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice a także inne osoby na zasadach 

wynikających z regulaminu biblioteki. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać : 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów 

2) korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę 

3) prowadzenie grupowego przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów 

4. Dostęp do zbiorów biblioteka umożliwia zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i po ich zakończeniu. 

5. Godziny pracy biblioteki szkolnej, jej organizację i zadania nauczyciela-bibliotekarza określa regulamin 

biblioteki.  

6. Regulamin biblioteki szkolnej ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 
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§ 36 

 

1. Szkoła może organizować i prowadzić różne formy działalności z zakresu krajoznawstwa i turystyki. 

2. Działalność ta może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

3. Organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej. 

4. Udział uczniów małoletnich w wycieczkach ( z wyjątkiem przedmiotowych) i imprezach wymaga zgody 

rodziców albo opiekunów prawnych.  

5. Program wycieczki lub impezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika           

i opiekunów określa karta wycieczki, zatwierdza dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. 

6. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie                    

o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych. 

7. Uczestnicy wycieczek powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

§ 37 

 

1. Zadania szkoły są wykonywane z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad 

bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 

2. Plan zajęć dydaktyczno – wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia 

zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. 

3. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom klas 1 – 3 możliwość pozostawienia części 

podręczników    i przyborów szkolnych. 

 

§ 38 

 

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada  następującą bazę: 

1) 14 sal dydaktycznych 

2) 1 salę gimnastyczną z zapleczem 

3) 1 małą salę gimnastyczną 

4) salkę do gimnastyki korekcyjnej 

5) boisko szkolne 

6) bibliotekę 

7) świetlicę 

8) gabinet terapii pedagogicznej  

9) gabinet logopedy 

10) jadalnię 

11) kuchnię z zapleczem 

12) gabinet pielęgniarki szkolnej 

13) sekretariat 

14) gabinet dyrektora i wicedyrektora 

 
VI .      Rozdział  

UCZNIOWIE 

 
§ 39 

    

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie w zasadzie od 7-ego do 13-ego roku życia. 

2. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się                

z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym w którym kończy siedem lat, oraz trwa do 

ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym kończy 17 lat. 
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3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkałych ustalonych dla szkoły obwód. 

Warunkiem przyjęcia jest potwierdzenie zamieszkania ucznia na danym terenie. 

4. Dyrektor szkoły  może przyjąć ucznia z innego obwodu na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

5. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem            

1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 

6. Decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor.W przypadkach 

uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko może 

być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia 

specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego, w 

którym dziecko kończy 10 lat. 

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

dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

8. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu 

głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, organizowanych zgodnie  z odrębnymi 

przepisami. 

9. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, może zezwolić na 

spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek 

szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia  poszczególnych klas szkoły podstawowej 

lub ukończenia szkoły podstawowej. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, starosta na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia 

poradni psychologiczno – pedagogicznej (kurator oświaty) może zwolnić od spełniania obowiązku 

szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat. 

 

§ 40 

 

1. Uczeń ma obowiązek : 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, 

2) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

3) odrabiać zadania domowe i przygotowywać się do lekcji, 

4) wystrzegać się szkodliwych nałogów, 

5) naprawiać wyrządzone szkody materialne, 

6) przestrzegać zasad kultury współżycia, 

7) dbać o honor i tradycje szkoły, 

8) podporządkować  się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz 

ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 

9) okazywać szacunek  nauczycielom, wychowawcom,  pracownikom szkoły oraz sobie 

nawzajem, 

10) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój. 

2. Uczeń szkoły  ma prawo: 

1) do informacji  nt. zakresu wymagań oraz metod naucznia, 

2) posiadać pełną wiedzę nt. kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 

3) korzystać z zasad dotyczacych sprawdzania wiedzy i umiejętności 

4) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej 

5) do poszanowania swojej godności 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów 

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

trzecich 

8) do korzystania z pomocy doraźnej 

9) do życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym 

10) do noszenia emblematu szkoły 

11) do nietykalności osobistej 
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12) do bezpiecznych warunków pobytu w szkole 

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

obowiązujących regulaminów, 

14) reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach, 

15) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

16) wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenie się                               

w organizacjach młodzieżowych działajacych w szkole, 

17) sprawiedliwej obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli, postępów                    

w nauce, 

18) opieki zdrowotnej wynikającej z warunków szkolnych. 

 

 

§ 41 

 

A. Lekcja 

1. Uczniowie mają prawo do: 

1) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji, 

2) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

1) punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia 

2) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych 

3) uzupełniania braków wynikających z absencji 

B. Sala lekcyjna 

1. Uczniowie maja prawo do: 

1) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego                        

z wychowawcą 

2) kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

1) pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku 

2) dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe 

3) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych 

C. Odpoczynek 

1. Uczniowie maja prawo do: 

1) odpoczynku podczas przerwy 

2) dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót,                    

w które są odpracowywane inne dni robocze 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

2) dbania o kulturę zachowania i kulturę języka 

3) zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia 

D. Prace domowe 

1. Uczniowie mają prawo do: 

1) uwzględniania przez nauczyciela  ich  psychicznych i fizycznych możliwości 

2) ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

1) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych 

2) kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane 

E. Zeszyt przedmiotowy 

1. Uczniowie maja prawo do: 

1) ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt 

2. Uczniowie mają obowiązek 

1)starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli 
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F. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania 

stanowiący załącznik do statutu. 

 

§ 42 

 

1. Uczeń szkoły podstawowej może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły 

2) wzorową postawę 

3) wybitne osiągnięcia 

4) dzielność i odwagę 

 

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

Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich 

2) pochwałę dyrektora szkoły wobec całej społęczności szkolnej 

3) list pochwalny do rodziców wychowawcy lub dyrektora szkoły, 

4) dyplom uznania 

5) nagroda rzeczowa 

6) nagroda –  statuetka „Najlepszego absolwenta szkoły” 

7) nagroda – statuetka „Najlepszego sportowca szkoły” 

4. Regulamin przyznawania nagród dla najlepszych absolwentów ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu 

z Rada Rodziców. 

5. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców. 

6. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem w klasach IV – VI: 

1) średnia ocen z poszczególnych przedmiotów powyżej 4,75 

2) ocena co najmniej bardzo dobra z zachowania 

3) Do średniej nie wliczana jest ocena z religii. 

7. Uczeń może być ukarany : 

1) za postawę wywierającą szkodliwy wpływ na kolegów : 

2) spóźnianie się do szkoły bez zasadniczego powodu 

3) nieestetyczny, niechlujny wygląd (bądź niedostosowany do pracy ucznia w szkole)  

4) brak zmiennego obuwia 

5) naganne zachowanie się na lekcjach, w czasie przerw, uroczystościach szkolnych,w czasie 

przebywania z klasą poza szkołą 

6) umyślne i samowolne opuszczanie zajęć szkolnych 

7) palenie papierosów, picie alkoholu w szkole, a także poza nią 

8) wulgarny język 

9) bezmyślne zniszczenie sprzętu i urządzeń szkolnych 

10) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie szkoły. 

8. Ustala się  następujący rodzaj kar: 

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy 

2) upomnienie  dyrektora  

3) upomnienie  dyrektora wobec społeczności uczniowskiej 

4) pisemne powiadaomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia 

5) zakaz udziału w impezach i wycieczkach szkolnych 

     6) przeniesienie ucznia  do równoległego oddziału bądź  klasy tej szkoły. 

9. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, 

wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 14 dni. 

10. W uwzględnieniu szczególnie rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego, 

szkodliwego wpływu na społeczność uczniowską, uporczywego uchylania się od obowiązków ucznia Rada 
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Pedagogiczna może zaopiniować pozytywnie wniosek dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty o karne 

przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą jej dyrektora. 

11. Skreślenie z listy uczniów następuje z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły podstawowej, 

chyba że uczeń ukończył 15 lat, a Kurator Oświaty zwolnił tego ucznia od spełnienia obowiązku 

szkolnego. 

12. Dyrektor może wstrzymać wykonanie kar określonych w pkt 9, jeśli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela, 

wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców. 

13. Odwołanie od decyzji podjętej w pkt 9 wnosi się do Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły w terminie 

14 dni od jej doręczenia. 

14. O wyróżnieniach, nagrodach i karach - dyrektor zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

 

 

VII .      Rozdział  

 

   NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 
§ 43 

 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy 

3. Nauczyciel obowiązany jest  rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu  stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą   i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia            

w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego   rozwoju osobowego. 

4. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia  

i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich 

zgodnie z ideą demokracji, pokoju  i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,              

a w szczególności: 

1) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i zasadami współczesnej 

dydaktyki, 

2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, krytycyzm, 

otwartość i elastyczność myślenia wynikające  ze wzbogacenia wiedzy,  umiejętności, kompetencji           

i poglądów na współczesny świat   i życie, 

3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie oddziaływań w toku zajęć 

lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów najzdolniejszych jak i mających trudności            

w nauce, zaspokajać ich potrzeby psychiczne, 

4) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę zgodnie           

z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego, 

5) rozwijać u uczniów wizję doskonalszego świata, ukazywać możliwości, perspektyw  

i konieczność postępu społecznego, 

6) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne   

i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, 

wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka, 

7) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji, 

8) gromadzić materiały zawierające innowacje metodyczne i ciekawe opracowania poszczególnych 

wycinków pracy szkoły. 

5. Do obowiązków nauczyciela należą: 

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

2) bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę, 

4) przestrzeganie zapisów statutowych, 
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5) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

6) usuwanie drobnych usterek, względnie zgłaszanie dyrektorowi szkoły  o ich występowaniu,egzekwowanie 

przestrzegania regulaminu w poszczególnych klasopracowniach oraz na terenie szkoły,używanie na 

zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych, 

7) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

8) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

9) właściwe przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

10) dbanie o poprawność językową, własną i uczniów, 

11) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, 

12) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 

13) wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny, 

14) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom i słuchaczom zakładów 

kształcenia nauczycieli, 

15) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły, 

16) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania, 

17) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w 

ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

18) rzetelne przygotowywanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych i innych 

konkursów, 

19) udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia, jego niedociągnięciach oraz zachowaniu,   

wnioskowanie o pomoc materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

20) wnioskowanie o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy takiej pomocy potrzebują, 

21) opracowywanie lub wybór  programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

22) sporządzanie rozkładów materiału z poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

23) przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz przedstawianie ich na 

plenarnych posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły podsumowujących prace szkoły za poszczególne 

okresy każdego roku szkolnego, 

24) sporządzanie konspektów zajęć edukacyjnych przez nauczycieli:których zajęcia edukacyjne 

sąobserwowane, którzy prowadzą lekcje otwarte i lekcje koleżeńskie. Kopie konspektów z tych zajęć 

pozostają                            w dokumentacji szkoły,  

6. Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz 

stopień nauczyciela stażysty obejmuje wymienionego nauczyciela bezpośrednią opieką a w szczególności 

ma obowiązek: 

1) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres stażu, 

2) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje  lub uczestniczenia wspólnie z nim                 

w zajęciach edukacyjnych  prowadzonych przez innych nauczycieli – przynajmniej raz w miesiącu , 

3) obserwowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się opiekuje – przynajmniej 

raz w miesiącu, 

4) prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizy 

5) przebiegu stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu – jeden raz w miesiącu, 

6) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje sprawozdania z realizacji 

planu rozwoju zawodowego, 

7) opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.  

 

7. Nauczyciel ma prawo do: 

1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, 

2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno –wychowawczego programu 

nauczania, 

3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie – karta nauczyciela, 

4) ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku dokształcania się,  
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5) wykonywania ważnych społecznie zadań lub w przypadku jeżeli wynika to z organizacji pracy szkoły, 

jeżeli nie zakłóca to organizacji pracy szkoły, 

6) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do nagrody  jubileuszowej 

oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określone są w ustawie – Karta Nauczyciela, 

7) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery   budżetowej, 

8) nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze tj: 

9) Nagrody Ministra Edukacji Narodowej na wniosek dyrektora szkoły,   po uzyskaniu pozytywnej opinii 

rady pedagogicznej szkoły. Tryb i kryteria   przyznawania nagród określa rozporządzenie MEN w sprawie 

trybu       i kryteriówprzyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno –wychowawcze. 

Wysokość nagrody ustala MEN, 

10) Nagrody Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora szkoły, po uzyskaniu  pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej szkoły. Termin składania wniosków, wysokość nagród oraz kryteria ich przyznawania 

określa Kurator Oświaty, 

11) Nagrody Wójta na wniosek dyrektora szkoły. Termin składania wniosków, wysokość nagród oraz kryteria 

ich przyznawania określa Wójt Gminy, 

12) Nagrody Dyrektora Szkoły na jego własny wniosek, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.  

13) Kryteria przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród.  

14) Nagroda dyrektora szkoły może być przyznawana w każdym terminie,a w  szczególności  z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Wysokość nagród ustala dyrektor szkoły, 

15) odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” , za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. 

„Medal Komisji Edukacji Narodowej” nadaje MEN, który w drodze rozporządzenia określa szczegółowe 

zasady nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, tryb przedstawiania wniosków, wzór medalu, 

tryb jego wręczania i sposób noszenia, z uwzględnieniem wymogów, jakie powinny spełniać  wnioski o 

nadanie medalu, 

16) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły i właściwych 

placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych poprzez: 

a) udział w konferencjach metodycznych poświęconych pracy nauczyciela odpowiednich zajęć 

edukacyjnych i form realizacji procesu edukacyjnego   we współczesnej szkole, 

b) udział w prelekcjach naukowych związanych z prowadzonymi zajęciami  edukacyjnymi, 

c) dostęp do opracowań metodycznych i naukowych poświęconych prowadzonym  zajęciom 

edukacyjnym, 

d) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

17) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami, 

18) oceny swojej pracy. Warunki i procedury oceny pracy określa ustawa – Karta Nauczyciela  oraz 

rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania  oceny pracy nauczyciela, trybu 

postępowania odwoławczego oraz składu i sposób powoływania zespołu oceniającego, 

19) zdobywania stopni awansu zawodowego. Szczegółowe warunki zdobywania stopni awansu zawodowego 

określają: ustawa – karta nauczyciela oraz rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli, 

20) do opieki ze strony opiekuna stażu ( nauczyciel stażysta i kontraktowy ), 

21) świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa  w przepisach o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego  proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i 

okresu zatrudnienia nauczyciela w danym  roku szkolnym, 

8. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub uchybienia 

przeciwko porządkowi pracy. 

9. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. zawartych w kodeksie pracy, wymierza się 

nauczycielowi kary porządkowe zgodne z kodeksem pracy. 

10. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są: 

1) nagana z ostrzeżeniem, 

2) zwolnienie z pracy, 
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3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie nauczycielskimw okresie 3 lat od 

ukarania, 

4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego. 

11. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady powoływania  i funkcjonowania 

określone są w ustawie – Karta Nauczyciela. 

12. Zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie – Karta Nauczyciela. 

 

§ 44 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, oraz jest odpowiedzialny za jakość i 

wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Nauczyciel realizuje swoje zadania szczególnie przez : 

1) zapewnienie  bezpieczeństwa oraz ochronę życia i zdrowia uczniów przez: 

a) odbywanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw pomiędzy lekcjami, 

b) przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć 

obowiązkowych, objętych planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły, 

c) organizowanie zajęć poza terenem szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami (złożenie 

odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia dyrektorowi), 

d) przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych wyjść i 

wycieczek. 

2) realizację program nauczania, wychowania i opieki wg jego najlepszej woli i wiedzy 

3) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań 

5) zachowanie zasad bezstronności i obiektywności w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym 

traktowaniu wszystkich uczniów, 

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb 

ucznia, 

7) stałe doskonalenie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej 

8) współpracę z rodzicami 

      9)systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania 

3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe. 

4. Pracę zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu. 

5. Zadaniem zespołu przedmiotowego są: 

1) wybór programów nauczania  i współdziałania w ich realizacji 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów z danego przedmiotu i form przekazywania  

informacji uczniom i rodzicom 

3) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu  

ich wyposażenia 

6. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe i inne zespoły problemowo-

zadaniowe 

7. Zespoły  działają wg ustalonych przez siebie zasad. 

8. Zespoły  problemowo-zadaniowe rozwiązywane są po zrealizowaniu zadania. 

9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów, tworzących 

zespół. 

1) Do zadań specjalistów tworzących zespół należy:rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym: 

a) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

b) rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się – w przypadku uczniów szkoły 

podstawowej, na pierwszym etapie edukacyjnym, z wyłączeniem uczniów niepełnosprawnych, 
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c) rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień; 

d) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do 

dokonanego rozpoznania; 

e) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności 

prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do 

potrzeb, oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem; 

f) wyrażanie opinii w sprawie dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o których 

mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów; 

g) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla uczniów 

niepełnosprawnych, z tym, że w przypadku: uczniów niedostosowanych społecznie program ponadto 

zawiera działania o charakterze resocjalizacyjnym, uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

program ponadto zawiera działania o charakterze socjoterapeutycznym, 

h)  opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów, posiadających opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz dla uczniów, u których dokonane 

zostało rozpoznanie, o którym mowa w pkt 1; 

i)  podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów 

wychowawczych; 

j)  organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, ich rodziców i nauczycieli; 

k)  podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; 

l)  wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 

m) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. Dyrektor szkoły wyznacza osobę koordynującą pracę Zespołu.  

1) Zespół organizuje swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 

2) Zespół współpracuje z rodzicami, poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi 

szkołami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

3) w pracach zespołu  mogą brać  udział rodzice, 

4)  o pracach zespołu  informowani są rodzice, a w przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu 

zespołu szkoła informuje na piśmie opiekunów o przyjętych ustaleniach. 

5) Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

odbywa się za wyrażoną na piśmie - zgodą rodziców uczniów. 

6) Na podstawie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia dyrektor  szkoły dokonuje bilansu potrzeb na 

dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę 

godzin potrzebną na ich realizację. 

 

§ 45 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym 

oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności : 

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

do życie 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 

3. Wychowawca w celu realizacji zadań o których mowa w ust. 1 : 

1) Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka 

2) Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami : 
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a) różne formy życia zespołowego, rozwijającego jednostki i integrujące zespół 

uczniowski 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy 

4. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie / oddziale / uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna 

opieka ze względu na szczególne uzdolnienia, jak i ze względu na różne trudności i niepowodzenia. 

5. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu : 

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci 

2) okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich 

pomocy w swoich działaniach 

3) włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły 

6. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności,  

także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

7. Organizacje i formy udzielania pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania 

pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

8. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami w zależności od potrzeb uczniów poprzez rozmowy 

indywidualne, oraz zebrania klasowe rodziców organizowane co najmniej raz na okres. 

9. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dziennik, 

arkusze ocen, świadectwo szkolne) 

10. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej we właściwych placówkach                 

i instytucjach oświatowych i naukowych, poradniach wychowawczo-zdrowotnych. Ma zapewniony udział 

w zespołach samokształceniowych. Nauczycielom – wychowawcom rozpoczynającym pracę w szkole  

zapewnia się pomoc w postaci doradztwa doświadczonych nauczycieli wychowawców. 

 

§ 46 

 

1. Do  zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczegolnych uczniow, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, 

a także wspieranie mocnych stron uczniow;  

2) minimalizowanie skutkow zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja 

rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

poszczegolnych uczniow; 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 

4) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń  szkolnych, 

5) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci 

6) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych 

7) koordynowanie prac z profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej 

8) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole 

9) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności 

10) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną              

i wychowawczą 

11) pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych, 

12) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi mającymi zaburzenia zachowania, problemy                

z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia  emocjonalne 

2. Pedagog szkolny w szczególności : 

1) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej  

współpracy z wychowawcami klas 

2) udziela pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia się 

3) organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych 

4) wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin  zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej                     

i właściwych organizacji porządkowych 
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5) w uzgodnieniu  z dyrektorem szkoły występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz 

reprezentowania szkoły przed tym sądem, oraz współpracy z kuratorem sądowym, policją. 

 

§ 47 

 

1.Logopeda szkolny  realizuje  swoje zadania w szczególności: 

1) Zadania ogólnowychowawcze: 

a) udział w zespołach wychowawczych kl. I – III 

b) poradnictwo logopedyczne dla rodziców 

2) Diagnoza logopedyczna: 

a) badanie uczniów kl. I  wg    Karty Logopedycznej 

b) kontrolne badania logopedyczne uczniów klas II – V  

c) badanie słuchu fonematycznego, sprawności narządów mowy kinestezji antykulacyjnej                           

wg zgłoszonych potrzeb 

d) kierowanie uczniów na konsultacje i badania do specjalistycznych placówek. 

3) Terapia logopedyczna: 

a) indywidualna terapia dzieci 

b) zajęcia logopedyczne w diadach lub w grupach 

c) obserwacja zachowań dzieci w grupie, środowisku rówieśniczym 

2.Do zadań logopedy w oddziale przedszkolnym, szkole należy ponadto: 

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniow, w tym mowy głośnej i pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wynikow, udzielanie pomocy logopedycznej 

poszczegolnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we wspołpracy z nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia z uczniem; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniow, w zależności od rozpoznanych 

potrzeb; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, 

w tym wspołpraca z najbliższym środowiskiem ucznia. 

 

§ 48 

 

1. Osobą odpowiedzialną za całokształt pracy świetlicy jest kierownik, który posiada pełne kwalifikacje 

pedagogiczne. Jako doświadczony pedagog i główny organizator życia świetlicowego jest odpowiedzialny 

przede wszystkim za prawidłową organizację pracy dydaktyczno – wychowawczej, jej poziom i wyniki. 

2. Do najważniejszych zadań kierownika należy: 

1) planowanie, organizowanie, kierowanie pracą wychowawczą, opiekunczą i dydaktyczną 

2) koordynowanie działalności opiekuńczo – wychowawczej, gospodarki materioalnej i finansowej w 

zakresie żywienia i dożywiania dzieci 

3) przygotowanie z dyrektorem szkoły pomieszczeń do prowadzenia nauki własnej i innych zajęć 

programowych, zgodnie z ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć 

4) inspirowanie wychowawców do samokształcenia i doskonalenia pedagogicznego 

5) opracowanie ramowego planu pracy, tygodniowego rozkładu zajęć, planu dnia – zgodnie z potrzebami i 

zainteresowaniami dzieci oraz wytycznymi programowymi 

6) opracowanie i przydzielenie czynności i zadań poszczególnym pracownikom pedagogicznym i 

usługowym, oraz ustalenie zakresu ich odpowiedzialności 

7) nadzór nad gospodarką materiałowo – finansową świetlicy 

8) prowadzenie zajęć dydaktycznych w grupie, zgodnie z ustaloną liczbą godzin 

9) zapewnienie odpowiednich warunków pracy  i czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwiem wychowanków 

10) czuwanie nad zaopatrzeniem i wyposażeniem w sprzęt, materiały i pomoce naukowe do prowadzenia zajęć 

11) oragnizowanie kontaktów z wychowawcami klas i rodzicami uczniów 

12) ścisła współpraca z dyrekcją szkoły i środowiska w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 

opiekuńczo-wychowawczych. 
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3. Bezpośrednim realizatorem zadań opiekuńczo – wychowawczych jest wychowawca grupy. Jest on w czasie 

zajęć opiekunem i organizatorem, odpowiada za powierzone mu dzieci  oraz realizację zadań opiekuńczo – 

wychowawczych. Wychowawcą powinien być nauczcyciel posiadający kwalifikacje pedagogiczne, 

odznaczający się zamiłowaniem do pracy z dziećmi. 

4. Do podstawowych obowiazków wychowawcy grupy należy: 

1) organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej w oparciu o plan pracy 

2) należyte przygotowanie się do prowadzonych zajęć pod względem merytorycznym i oragnizacyjnym – 

zgodnie z założeniami planu opiekuńczo – wychowawczego placówki 

3) sprawowanie stałej opieki nad powierzonymi swojej opiece uczestnikami w grupie wychowawczej 

4) systematyczne utrzymywanie kontaktu z wychowawcami klas i rodzicami uczestników 

5) codzienna troska o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w placówce i podczas 

organizowanych zajęć dydaktycznych 

6) odpowiedzialność materialna za sprzęt, materiały i pomoce naukowe w powierzonej sobie grupie 

7) opracowanie rozkładu zajęć w oparciu o wytyczne programowe 

8) prowadzenie obowiązującej dokumentacji np. dziennika zajęć, opracowanie rozkładu zajęć (plan pracy 

grupy) 

9) zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa  zdrowia i życia dziecka w czasie zajęć, wycieczek, spacerów, 

gier i zabaw ruchowych 

10) podejmowanie zadań zmierzających do rozwijania zainteresowań i upodobań dzieci 

 

 

§ 49 

 

1.Nauczyciel bibliotekarz realizuje  swoje zadania w szczególności: 

1) Gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji 

oraz  opracowania bibliotecznego 

2) Gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne (slajdy, 

taśmy wideo, płyty, taśmy magnetofonowe) 

3) Udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń 

do pracowni przedmiotowych 

4) Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi 

zainteresowaniami 

5) Udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje  o nowych  

nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych 

6) Udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej 

7) Przeprowadza analizy stanu czytelnictwa 

8) Opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców 

i zespołów samokształceniowych 

9) Systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem 

10) Dokonuje selekcji materiałów zbędnych  lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację 

11) Współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły 

 

§ 50 

 

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie 

obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala 

dyrektor szkoły. 

2.  W szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne: 

1) kierownika ds. ekonomiczno – administracyjnych, 

2) sekretarza szkoły. 

3. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

1) woźny,  
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2) pracownik do prac lekkich, 

3) sprzątaczki, 

4) intendent,  

5) kucharz, 

6) pomoc kuchenna 

4. Pracownicy obsługi mają obowiązek: 

1) informować o zagrożeniach, niebezpiecznych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów, 

2) wspomagać nauczycieli w wykonywaniu zadan związanych z bezpieczeństwem uczniów w czasie 

dyżurów, 

3) udzielać pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych. 

 

5. Do zadań woźnego należą: 

1) otwieranie i zamykanie budynku szkoły,  

2) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego, 

3) informowanie o zaistniałych usterkach technicznych wicedyrektora ds. ekonomiczno – 

administracyjnych, 

4) sygnalizowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych za pomocą dzwonków, 

5) czuwanie nad utrzymywaniem czystości i porządku pomieszczeń szkolnych, 

6) sprzątanie i utrzymywanie w czystości przeznaczonego metrażu i obejścia szkoły, 

7) sprawdzanie zamknięcia pomieszczeń szkolnych i szkoły przed zakończeniem pracy, 

8) doręczanie pism urzędowych wysyłanych przez szkołę. 

6. Do zadań pracownika do prac lekkich należą: 

1) czuwanie nad urządzeniami technicznymi w szkole, 

2) dokonywanie systematycznego przeglądu w poszczególnych pomieszczeniach szkoły, 

3) usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły i jego obejściu, 

4) koszenie trawy w obejściu szkoły, 

5) zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich, po uzgodnieniu 

6) z wicedyrektorem ds. ekonomiczno – administracyjnych. 

7.  Do zadań sprzątaczki należą: 

1) sprzątanie przydzielonych pomieszczeń szkolnych, 

2) sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych, 

3) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku szkoły i całością sprzętu szkolnego, 

4) informowanie woźnego o zaistniałych usterkach technicznych w szkole, 

5) w przypadku nieobecności innej sprzątaczki ( z powodu choroby lub urlopu ) wykonywanie 

pracy będącej w przydziale czynności nieobecnego pracownika, 

6) pełnienie dyżurów w szatniach szkolnych, czuwanie nad właściwym porządkiem  

7) i zabezpieczeniem poszczególnych szatni. 

8. Do zadań intendenta należą: 

1) pobieranie zaliczek i rozliczanie się z nich na podstawie rachunków, 

2) prowadzenie bieżących raportów żywienia, 

3) sporządzanie, wspólnie z kierownikiem świetlicy i kucharzem, dekadowych jadłospisów, 

4) nadzorowanie wydawania posiłków, 

5) zaopatrywanie świetlicy szkolnej w żywność i środki czystości. 

9.  Do zadań kucharza należą: 

1) sporządzanie, wspólnie z kierownikiem świetlicy szkolnej oraz intendentem, dekadowych 

jadłospisów, 

2) przygotowywanie i wydawanie posiłków w świetlicy szkolnej, 

3) pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów żywnościowych i środków czystości, 

4) sprawdzanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń kuchennych, 

5) utrzymywanie należytej czystości w pomieszczeniach stołówki szkolnej, 

6) kierowanie pracą stołówki szkolnej. 

10.  Do zadań pomocy kuchennej należą: 
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1) pomoc kucharzowi w przygotowaniu posiłków w stołówce szkolnej, 

2) wydawanie posiłków w stołówce szkolnej, 

3) pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów żywnościowych i środków czystości, 

4) utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń stołówki szkolnej 

11. Pracownicy obsługi wymienieni w ust.3  zobowiązani są do: 

1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole, 

2) przestrzegania regulaminu pracy, 

3) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów 

przeciwpożarowych, 

4) właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne, 

5) utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń stołówki szkolnej, 

6) dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby 

narazić szkołę na szkodę, 

7) dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy. 

12.  Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do: 

1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych  lub zadań związanych z 

obsługą szkoły, 

2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań administracyjnych lub zadań związanych 

z obsługą szkoły, 

3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów  w sprawie zasad 

wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych jednostek samorządowych, 

4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o 

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, 

5) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do nagrody jubileuszowej oraz 

wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad 

wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach  

organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, 

6) nagrody Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Kryteria przyznawania nagród 

określa regulamin przyznawania nagród. Nagroda może być przyznana w każdym terminie,                                

a w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wysokość nagród ustala dyrektor szkoły, 

7) odznaczenia „ Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, 

8) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami, 

9) świadczeń urlopowych określonych w kodeksie pracy, 

10) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych. 

 

 
VIII .      Rozdział  

 

   RODZICE  (OPIEKUNOWIE) 

 

§ 51 

 

1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny. 

2. Rodzice mają prawo do decydowania  o procesie wychowania dziecka również w szkole. 

3. Rodzice zapoznają się z ofertą wychowawczą proponowaną w Programie Wychowawczym Szkoły oraz w 

Szkolnym Programie Profilaktycznym. 
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§ 52 

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego 

należy: 

1) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne 

2) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych 

3) usprawiedliwianie nieobecności ucznia przez wpis w zeszycie usprawiedliwień  (nieobecność 

winna być usprawiedliwiona  bezpośrednio po przybyciu ucznia do szkoły) 

4) zwolnienia ucznia z lekcji z usprawiedliwionych powodów przez informację w zeszycie 

usprawiedliwień, w dniu, w którym ma nastąpić zwolnienie. 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy, na  terenie której dziecko 

mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w 

tym zakresie. 

3. Niespełnianie obowiązkowego wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego podlega egzekucji w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Przez niespełnianie obowiązkowego wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

w oddziale przedszkolnym lub szkole podstawowej. 

 

§ 53 

 

1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia  i wychowania uczniów konieczna 

jest współpraca rodziców  z organem szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą  klasy i nauczycielami 

 2) porad pedagoga i psychologa szkolnego 

 3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny 

 4) występowanie  z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły 

 5) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi szkoły oraz 

Kuratorowi Oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów. 

2. Do obowiązków rodziców należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 

3) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej  szkole. 

 

3. Rodziców szczególnie zaangażowanych w prace szkoły dyrektor może nagrodzić: 

a) listem pochwalnym 

b) statuetką „Przyjaciel szkoły” 

 

IX .      Rozdział 

 

 OCENIANIE KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 

 

§ 54 

 

1. Zasady oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów są zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania  , który stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 
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X .   Rozdział  

 

POSTANOWIE   KOŃCOWE 

 

§ 55 

 

1.Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami 

3. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy, imię szkoły i siedzibę. 

 

§ 56 

 

1.Szkoła  posiada własny sztandar i  ceremoniał szkolny. 

Wzór sztandaru: 

1. Sztandar szkoły to płat o wymiarach 107x99cm, przymocowany jednym dłuższym bokiem na stałe do drzewca 

(o średnicy 4 cm i długości 234 cm), wykonanego z drewna toczonego. 

2. Prawa (główna) strona sztandaru ma kolor niebieski w górnej części widnieje napis (w złotym kolorze): Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli. Poniżej napisu, po lewej stronie płata niebieskiego, 

ciągną się po łuku linie w kierunku prawej górnej części – oznaczają one fragment bieżni stadionu. Linie te 

zostały wyhaftowane (od lewej) czerwoną, zieloną, czarną, żółtą i niebieską nitką i przechodzą w koła 

olimpijskie – symbol olimpiad sportowych. Trzy górne koła wypełniają daty: 1972 (w środku niebieskiego 

koła), 1976 (w czarnym kole) i 1980 (w czerwonym). Odnoszą się one do dat olimpiad sportowych, w których 

uczestniczył patron szkoły – Bronisław Malinowski. Dwa koła dolne, żółte i zielone pozostają w środku puste. 

3. Strona lewa ma kolor czerwony. Widnieje na niej orzeł haftowany srebrnym szychem, korona zaś, dziób i 

szpony – żółtym. 

4. głowica sztandaru (o wysokości 22 cm), wykonana z mosiądzu chromowego, składa się z godła 

Rzeczypospolitej Polskiej – orła w kolorze srebrnym ze złotą koroną. Głowica sztandaru została 

przymocowana do górnej części drzewca nasadą metalową. 

5. szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej szerokości 7 cm została umieszczona na drzewcu poniżej głowicy 

po stronie prawej płata. 

6. na uroczystości pogrzebowe do drzewca sztandaru przytwierdza się szarfę w kolorze czarnym (o szerokości            

4 cm). 

2. Ceremoniał szkolny: 

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła            

i jej najbliższe otoczenie.  

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport                            

i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania. 

3. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.  

4. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas wyróżniających się w nauce  o nienagannej 

postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: Chorąży ( sztandarowy ) i asystujący.  

5. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd 

szkolny.  

6. Kadencja pocztu trwa jeden rok ( począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku 

szkolnego ).  

7. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego.  W takim 

przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.  

8. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.  

a) Uczeń-ciemne spodnie, biała koszula 

b) Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice 

9. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:  

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) ślubowanie klas pierwszych, 
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c) święto szkoły 4 czerwca, 

d) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości, 

e) uroczyste zakończenie roku szkolnego, 

f) inne okazje. 

10. Chwyty sztandaru:  

a) - postawa  zasadnicza -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości 

czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie 

zasadniczej. 

b) - postawa "spocznij" sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i 

asysta w postawie "spocznij". 

c) - postawa "na ramię" -chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie drzewce na prawe ramię            

i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca. 

d) - postawa  prezentuj  z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry 

wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta 

drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część 

drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej". 

e) - salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy  prezentuj -"Chorąży robi zwrot w prawo 

skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar 

do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj." 

f) - salutowanie sztandarem w marszu  z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w 

miejscu.  

g) Komendy:  sztandar wprowadzić, do hymnu, po hymnie, sztandar "baczność"-bierze sztandar na ramię 

11. Sztandar szkoły może brać udział w  uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację 

samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach 

pogrzebowych i innych. 

 

§ 57 

 

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

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne  

    przepisy. 

§ 58 

 

1. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w statucie zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o systemie oświaty 

2. Dyrektor szkoły po trzech nowelizacjach statutu szkoły publikuje w drodze własnego zarządzenia jego tekst 

jednolity. 

§ 59 

 

W sprawach nieunormowanych statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne. 

 

§ 60 

 

Statut  obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli. 
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Uchwała Rady Pedagogicznej  nr2/12/13 

z dnia  29 października 2012r w sprawie  zmiany do statutu Szkoły Podstawowej nr 1                      

im. Bronisława Malinowskiego w Woli 

 

podstawa prawna: art. 50 ust. 2 pkt 1, w związku z art.52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) uchwala się co następuje: 

 

 

§1. 

W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §3 ust. 6 dodaje się  ust. 7,8,9,10,11 o brzmieniu: 

7.Na wniosek rodziców  do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej uczęszczają dzieci 6 

letnie objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, o ile nie są uczniami klasy pierwszej.  

8.Na prośbę rodzica do oddziału przedszkolnego może uczęszczać dziecko 5 letnie, jeśli jest 

miejsce w grupie. 

9.Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 26 osób. 

10.Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej pracują od pierwszego roboczego dnia 

września do 30czerwca kolejnego roku, od poniedziałku do piątku w godz. od 7
00

 – 16
00

. 

11.W czasie przerwy wakacyjnej organ prowadzący na wniosek dyrektora wyznacza przedszkole w 

gminie do pełnienia dyżuru dla dzieci  rodziców pracujących. 

2)w § 4 ust.2 pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje  się  pkt.4,5,6 o brzmieniu: 

4.Kształtowanie  u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej; 

5.Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

6.Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność  fizyczną. 

3) w §6 ust.1 pkt.4) kropkę zastępuje się przecinkiem i  dodaje się  pkt. 5) o brzmieniu:  

5) nauczyciela prowadzącego roczne przygotowanie przedszkolne nad dziećmi przebywającymi w 

oddziale przedszkolnym. 

4)w §8  ust.2 pkt.27 po słowach uczniów dodajemy wyrazy „ oraz dzieci z  oddziału przedszkolnego” 

5) w §26 ust.1 po słowach sześcioletnich dodajemy wyrazy „ i pięcioletnich” 

6) w §26 ust.1 dodajemy ust.1a,1b,1c,1d o brzmieniu: 
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1a. Zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej 

przez MEN są nieodpłatne. 

1b. Na życzenie rodziców szkoła dla dzieci z oddziału przedszkolnego organizuje naukę religii. 

1c. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych.  

Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru 

rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców. 

1d. Opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym poza podstawą programową ustalane są 

przez organ prowadzący zgodnie z przygotowaną umową pomiędzy rodzicami i szkołą. 

1e. Oddział przedszkolny może organizować wycieczki, wyjazdy do kina, teatru. Wyjazdy 

odbywają się za pisemną zgodą rodziców i są przez nich w całości finansowane. 

7) w §26 ust.2 dodaje się  ust. 3,4 o brzmieniu : 

3.Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez  rodziców (prawnych 

opiekunów) bądź inne osoby dorosłe (pełnoletnie) upoważnione  przez rodziców. 

4.Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. 

 

§2. 

Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora do opracowania i podania tekstu ujednoliconego po 5 

nowelizacjach. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§4. 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 


