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STATUT 
 

ZESPOŁU SZKÓŁ W BYSZEWIE 

PUBLICZNEJ  SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DZIECI                                                              

I MŁODZIEŻY ORAZ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM DLA MŁODZIEŻY 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991r. - tekst jednolity Dz. U.       

z 2004r.  Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami. 

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

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Dz. U. z 2001r, Nr 61, 

poz.624,  z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, 

poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75 oraz  z 2007r. Nr 35, poz. 222. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela – tekst jednolity Dz. U.       

z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków                      

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. 

z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami. 
 

 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół w Byszewie, Szkoła Podstawowa                

im. Marii Konopnickiej w Byszewie. Gimnazjum w Byszewie. 

2. Adres szkoły: Byszew 28A, 99 – 300 Kutno 1, gmina Kutno,                       

woj. łódzkie. 

3. W skład Zespołu Szkół w Byszewie, zwanego dalej „zespołem” lub 

„szkołą”, wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej                       

w Byszewie i Gimnazjum w Byszewie. 

4. Szkole nadaje imię organ prowadzący, na wspólny wniosek rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

5. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach                         

i stemplach może być używany skrót nazwy. 

6. Zespół jest szkołą publiczną, kształcącą w szkole podstawowej, w cyklu 

sześcioletnim i w gimnazjum, w cyklu trzyletnim. W strukturę szkoły 

podstawowej włączony jest oddział przedszkolny. 
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7. Zespół  realizuje zatwierdzone przez MEN programy nauczania. 

8. Zespół wydaje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum. 

9. Zespół działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący, dla szkoły 

podstawowej i gimnazjum. 

10. Zespół może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych, 

jako pozaszkolną formę nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

11. Szkoła działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 07 września 

1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi 

zmianami) . 

12. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kutno. 

13. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest 

Kurator Oświaty w Łodzi. 

14. Statut Zespołu Szkół jest podstawowym aktem prawnym regulującym 

jego działalność. 

15. Okres nauki w szkole podstawowej wynosi 6 lat i jest realizowany 

zgodnie z przepisami o ramowych planach nauczania. W ostatnim roku 

nauki przeprowadza się sprawdzian kompetencji uczniów. Okres nauki       

w gimnazjum wynosi 3 lata i jest realizowany zgodnie z przepisami                

o ramowych planach nauczania. W ostatnim roku nauki przeprowadza się 

egzamin gimnazjalny. 

16. Szkoła jest jednostką budżetową, w rozumieniu ustawy o finansach 

publicznych. 

17. Obsługa finansowo – księgowa prowadzona jest przez Gminny Zespół   

ds. Obsługi Publicznych Placówek Oświatowych Gminy Kutno. 

 

Rozdział II 

 

Cele i zadania szkoły. 

Społeczność szkolna. 

 

§ 2 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz 

zawarte w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, 

dostosowanych do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego 

środowiska, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego 

kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu, 

3) kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i 

zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do 

warunków szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do wieku uczniów, 
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4) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb, wieku oraz 

możliwości szkoły.   

2. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia. 

3. Szkoła realizuje zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty, a także 

wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

4. Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego 

rozwoju intelektualnego i psychofizycznego, w warunkach poszanowania 

godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

5. Szkoła w szczególności:  

1) realizuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki 

dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, 

2) wspomaga rolę wychowawczą rodziny,  

3) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów, 

4) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez 

współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną  pomoc 

dzieciom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz przez 

zatrudnionych w szkole: pedagoga szkolnego, logopedę i 

wychowawców świetlicy szkolnej, 

5) działa na rzecz organizowania pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

6) sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, przez umożliwienie 

realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, w tym  

dostosowania form i metod nauczania, programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych, 

7) organizuje zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, 

8) sprawuje opiekę nad uczniami mającymi trudności w nauce, poprzez 

organizację zajęć wyrównawczych, 

9) sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, poprzez 

umożliwienie im rozwoju zainteresowań i uzdolnień, realizowanie 

indywidualnego programu lub toku nauki oraz ukończenia szkoły w 

skróconym czasie, 

10)zapewnia i utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 

wychowania i opieki w szkole, 

11)zapewnia i dba o bezpieczeństwo uczniów, 

12)rozpoznaje możliwości i predyspozycje uczniów oraz umożliwia im 

zdobycie wiedzy na temat ich przyszłej drogi zawodowej, 
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13)umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz 

własnej historii i kultury, 

14)stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz 

kształcenie aktywności społecznej i umiejętności organizowania 

wolnego czasu, 

15)upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz 

kształci właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

6. Szkoła zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, także poprzez 

organizację zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie działalności innowacyjnej 

oraz w granicach swoich możliwości zapewnia opiekę zdrowotną. 

7. Działalność innowacyjna podejmowana jest zgodnie z przepisami prawa 

zawartymi w rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w 

sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i 

eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. 

8. Szkoła, w miarę możliwości finansowych, organizuje formy opieki i 

pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.  

9. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie 

nauczania, wychowania i profilaktyki. 

10. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu              

oraz odpowiada za instalację i aktualizację oprogramowania 

zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. 

11. Szkoła przeprowadza i dokonuje analizy sprawdzianu kompetencji 

uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego dla 

uczniów klas III gimnazjum. 

12. Szkoła przeprowadza obserwacje i dokonuje analizy gotowości dziecka 

do podjęcia nauki w szkole  (gotowość przedszkolna).  

13. Szkoła stwarza warunki do działania: wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej placówki. 

14. Podjęcie działalności przez stowarzyszenia lub inną organizację, o 

których mowa w ust.13, wymaga zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po 

uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.  

15. W szkole działa koordynator wychowania komunikacyjnego, 

zapewniający integrację wszystkich podmiotów szkoły w zakresie działań 

związanych z realizacją treści programowych wychowania 

komunikacyjnego. Koordynator corocznie opracowuje plan pracy na 
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bieżący rok szkolny, który realizowany jest przy współpracy  

wychowawców i pozostałych nauczycieli.  

16. W szkole działa koordynator ds. bezpieczeństwa zapewniający integrację 

wszystkich podmiotów szkoły w tym zakresie. Koordynator corocznie 

opracowuje plan pracy na bieżący rok szkolny, który realizowany jest 

przy współpracy  wychowawców i pozostałych nauczycieli. 

17. W szkole działa rzecznik praw ucznia i opiekunowie samorządu 

uczniowskiego. 

18. Szkoła organizuje wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe w zakresie 

wyboru kierunku dalszego kształcenia. 

19. Działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność 

organów szkoły prowadzona jest w zgodzie z zasadami pedagogiki, 

przepisów prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka i Konwencji Praw Dziecka. 

20. Realizacja celów szkoły może być wspierana, na warunkach 

uzgodnionych z dyrektorem szkoły, przez osoby prawne i fizyczne, 

organizacje i instytucje. 

21. Całościowy opis zasad wychowania, których chce się podjąć szkoła, 

zawarty jest w Programie Wychowawczym Zespołu (załącznik nr 1 do 

statutu), który podlega ewaluacji i może być modyfikowany, w zależności 

od potrzeb i priorytetów wychowawczych przyjętych na dany rok szkolny 

lub na lata szkolne. 

22. Całościowy opis zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

zawarty jest w dokumencie Wewnątrzszkolny System Oceniania 

stworzonym w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia  30 kwietnia 2007r., 

z późniejszymi zmianami  (załącznik nr 2 do statutu).    

23. Całościowy opis zadań profilaktycznych, których chce się podjąć szkoła     

zawarty jest w Szkolnym Programie Profilaktyki (załącznik nr 3 do 

statutu) dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów szkoły, potrzeb 

środowiska lokalnego oraz zawierającym określone działania szkoły w 

zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom. Podlega on 

ewaluacji oraz może być modyfikowany w danym roku szkolnym lub na 

kolejne lata szkolne. 

24. Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyczny 

uchwala rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i 

samorządów uczniowskich. 

25. Wewnątrzszkolny System Oceniania uchwala rada pedagogiczna po 

zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządów uczniowskich. 

26. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane jest 

poprzez współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 

27. W szkole może zostać powołany zespół wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka. 
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§ 3 

 

 

1. Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele, 

wychowawcy i inni pracownicy szkoły tworzą społeczność szkolną. 

2. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu szkoły 

bezpośrednio oraz poprzez swoich przedstawicieli w radzie 

pedagogicznej, radzie rodziców i samorządach uczniowskich. 

   

 

Rozdział III 

 

Organy szkoły oraz zakres ich działania. 

 

 § 4 

  

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski szkoły podstawowej i samorząd uczniowski 

gimnazjum, 

4) rada rodziców. 

2. W szkole mogą działać stowarzyszenia i instytucje, a w szczególności 

organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie 

działalności przez stowarzyszenie i inne organizacje wyraża dyrektor 

szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

3. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i 

szczegółowo w statucie szkoły. 

4. Organy szkoły mają możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych na  

terenie szkoły. 

5. Organy szkoły mają prawo do bieżącej wymiany informacji o 

planowanych lub podejmowanych działaniach i decyzjach. 

 

§ 5 

  

1. Szkołą kieruje dyrektor, który posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie 

z rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009r. w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska 

dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach 
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publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek Dz. U. z 2009r.            

Nr 184, poz. 1436. 

2. W szkole, w ramach posiadanych środków finansowych, mogą być 

tworzone inne stanowiska kierownicze. Osoby, którym powierzono te 

stanowiska wykonują zadania zgodne z ustalonym podziałem 

kompetencji. Stanowiska te tworzone są za zgodą organu prowadzącego 

szkołę. 

3. W zespole nie zachowuje się odrębności rad pedagogicznych szkoły 

podstawowej i gimnazjum. 

4. Zakres obowiązków dyrektora szkoły: 

1) kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, 

2) kieruje realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczych i 

administracyjno – obsługowych szkoły, 

3) doskonali organizację pracy szkoły podejmując działania, które 

sprzyjają postępowi pedagogicznemu oraz inspirują nauczycieli do 

działań nowatorskich, 

4) zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym, 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny nad wszystkimi nauczycielami, 

6) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący, 

7) odpowiada za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady 

pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz 

zarządzeniami organów nadzorujących szkołę, 

8) dwa razy w roku szkolnym, na posiedzeniu rady pedagogicznej składa 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły, 

9) prowadzi samokształcenie rady pedagogicznej, 

10) nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu 

nauczania, 

11) odpowiada za realizację obowiązku szkolnego uczniów zamieszkałych 

w obwodach szkół, 

12) zapewnia warunki bezpiecznej i higienicznej nauki i pracy uczniów 

oraz wszystkich pracowników szkoły, 

13) odpowiada za tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i          

samodzielnej pracy uczniów i wychowanków, 

14) sporządza sprawozdania z zakresu działalności szkół organowi  

prowadzącemu szkołę, 

15) egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, 

16) odpowiada za opracowanie budżetu szkoły i jego realizację, przestrzega 

dyscypliny finansowej, 

17) odpowiada za majątek szkoły, 
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18) może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 

szkoły, 

19) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu na 

zakończenie szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego, na 

zakończenie nauki w gimnazjum, 

20) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw 

podręczników, który będzie obowiązywać od początku następnego roku 

szkolnego,  

21) zapewnia uwzględnienie treści ścieżek edukacyjnych w szkolnym 

zestawie programów nauczania. Realizację ścieżek edukacyjnych 

zapewniają nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego 

programu włączają odpowiednio treści danej ścieżki (dotyczy klas 

realizujących starą podstawę programową), 

22) dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły, pod kątem 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z 

tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co 

najmniej 2 tygodnie, 

23) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których 

celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i 

opiekuńcza, 

24) jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy 

ustalone dla niego uprawnienia zostaną naruszone. 

5. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

6. Dyrektor szkoły decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły, 

4) przyjmowania uczniów do szkoły, 

5) organizacji wycieczek, obozów, zielonych szkół, imprez szkolnych, 

6) zawieszania uchwał rady pedagogicznej, rady rodziców, jeżeli są one 

sprzeczne z obowiązującym prawem oświatowym, sprzeczne z 

interesem szkoły, 

7) przydziału nauczycielom godzin i obowiązków zgodnie z kierunkiem 

ich wykształcenia, 

8) zakupu pomocy dydaktycznych, remontów, 

9) składu komisji egzaminacyjnych, 

10)podjęcia działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 
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wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności. 

7. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą        

pedagogiczną, rodzicami i samorządami uczniowskimi. 

8. Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkołę o : 

1) zatwierdzenie projektu organizacyjnego szkoły na dany rok szkolny, po 

uprzednim zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, 

2) zatwierdzenie planu finansowego szkoły, 

3) przyznawanie nagród pracownikom szkoły. 

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

wicedyrektora. 

10. Zakres obowiązków wicedyrektora szkoły: 

1) organizuje tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, 

2) organizuje zastępstwa doraźne i długoterminowe, 

3) współpracuje z dyrektorem szkoły przy opracowywaniu planu nadzoru 

pedagogicznego, 

4) prowadzi hospitacje i obserwacje zajęć lekcyjnych i innych zajęć 

prowadzonych przez nauczycieli, według opracowanego planu, 

5) organizuje dyżury nauczycielskie w szkole, 

6) kontroluje realizację programów nauczania wybranych przedmiotów,  

7) kontroluje wybraną dokumentację szkolną, 

8) opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

9) rozlicza miesięcznie nauczycieli z wykonanych zastępstw, 

10)współpracuje z dyrektorem szkoły przy opracowaniu projektu 

organizacyjnego szkoły, 

11) współpracuje przy opracowywaniu harmonogramu konkursów i innych 

imprez objętych kalendarzem imprez szkolnych, 

12)Nadzoruje estetykę i wygląd szkoły, wykonuje polecenia dyrektora 

szkoły nieujęte w zakresie obowiązków, a wynikające z potrzeby 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i rytmiczną pracę szkoły. 

 

§ 6                                             

                        

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym 

statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem 

roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem 

wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych 

zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 
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5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz 

jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i 

porządku zebrania. 

6. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem 

doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na 

wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej, które ponadto uzyskały zgodę dyrektora szkoły na podjęcie 

działalności w placówce, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności. 

7. Zebrania mogą być organizowane  na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę 

lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

8. Posiedzenia rady pedagogicznej mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.                                                          

Zebrania zwyczajne zapowiadane są z 3 – dniowym wyprzedzeniem                    

i z podanym porządkiem zebrania. 

9. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

10. Protokolant zobowiązany jest do napisania protokołu w ciągu trzech dni. 

11. Każdy protokół jest odczytywany na kolejnym posiedzeniu rady                

pedagogicznej i przez nią zatwierdzany. 

12. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które 

mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych 

opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

13. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa 

razy w roku szkolnym, ogólne wnioski ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

14. Rada pedagogiczna podejmuje decyzje stanowiące, opiniujące i 

wnioskujące. 

15. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) przygotowanie i zatwierdzenie planów pracy szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych, 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) przygotowanie i zatwierdzenie Statutu Szkoły, a w nim Szkolnego 

Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki, 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz zmian w statucie, 

16. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej  

jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu 
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uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

17. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy: 

1) organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć  

lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz formy realizacji czwartej godziny 

wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej i 

gimnazjum, 

2) program wychowania przedszkolnego, szkolny zestaw programów 

nauczania i szkolny zestaw podręczników, 

3)  projekt planu finansowego szkoły, 

4) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nagród i wyróżnień, 

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, 

6) opiniowanie pracy dyrektora na wniosek organu prowadzącego. 

18. Do kompetencji wnioskujących rady pedagogicznej należy: 

1) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły, 

2) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie z funkcji kierowniczej 

nauczyciela. Organ prowadzący szkołę jest zobowiązany przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady 

pedagogicznej,  

3) wystąpienie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia. 

19. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków: 

1) dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dwóch form głosowania: 

jawnej i tajnej. O wyborze jednej z nich decyduje rada pedagogiczna 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej 

członków, 

2) do obliczania głosów powołuje się komisję skrutacyjną w liczbie 3 

osób, 

3) w przypadku zaistnienia sytuacji, w której liczba głosów akceptujących 

jest równa liczbie głosów negujących, o wynikach głosowania decyduje 

głos przewodniczącego rady pedagogicznej. 

20. Rada pedagogiczna działa w oparciu o regulamin swojej działalności. 

 

§ 7 

 

1. W szkole działa rada rodziców, która jest reprezentantem ogółu rodziców 

uczniów.  

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców 

uczniów danej klasy.   
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3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz 

szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady. 

4. Zadaniem rodziców jest wspieranie szkoły w działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. 

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

organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.    

6. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach kształcenia   i 

wychowania dzieci zgodnie z ustalonymi formami współdziałania, 

uwzględniając prawo rodziców do znajomości zadań szkoły, uregulowań 

prawnych dotyczących uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). 

7. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych,  wychowawczych i 

opiekuńczych w szkole i w danej klasie, 

2) znajomości zasad dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz egzaminów i sprawdzianów kompetencji, 

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego 

dziecka, jego zachowania lub przyczyn trudności w nauce, 

4) uzyskiwania informacji i porad  w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swoich dzieci, 

5) udziału swoich przedstawicieli w spotkaniach z przedstawicielami 

organu nadzoru pedagogicznego. 

8. Rodzice mają obowiązek współpracować z nauczycielami i dyrektorem 

szkoły w zakresie wypełniania przez uczniów zadań i obowiązków 

szkolnych, a w szczególności: 

1) zaangażowanie się w nauczanie i wychowanie swoich dzieci, 

2) uczestniczenie w zebraniach rodziców zorganizowanych przez 

wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, 

3) zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia oraz stałego 

kontaktu z wychowawcą, 

4) zwalniania dziecka z części zajęć szkolnych, tylko na podstawie 

pisemnej prośby skierowanej do wychowawcy, 

5) dbania o ubiór i wygląd dziecka, 

6) zgłaszania wychowawcy,  najdrobniejszych nawet form złego 

zachowania uczniów, 

7) ponoszenia odpowiedzialności finansowej za umyślne zniszczenia i 

kradzieże dokonane w szkole przez dzieci, 

8) pomocy w organizacji imprez szkolnych i klasowych, w tym pomoc w 

sprawowaniu opieki na dyskotekach, zabawach szkolnych, biwakach, 

wycieczkach itp., 

9)  przekazywania wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia ich 

dziecka, 
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10) osobistego odbioru dziecka ze szkoły, po otrzymaniu informacji od 

wychowawcy, innego nauczyciela lub dyrektora szkoły, 

11) usprawiedliwiania na piśmie nieobecności swojego dziecka, nie później 

niż w ciągu 7 dni od powrotu ucznia do szkoły. 

9. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) Opiniowanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego 

Programu Profilaktyki, 

2) opiniowanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Szkolnego 

Zestawu Podręczników, 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania, 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 

szkoły, 

5) opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez 

stowarzyszenia i inne organizacje. 

10. Cele i zadania rady rodziców: 

1) reprezentowanie ogółu rodziców szkoły, podejmowanie działań 

zmierzających do doskonalenia działalności statutowej szkoły, 

2) szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej 

funkcji szkoły, 

3) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, 

4) możliwość gromadzenia funduszy niezbędnych dla wspierania 

działalności szkoły, 

5) zapewnienia ogółu rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami 

szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność placówki.  

11. Tryb podejmowania uchwał: 

1) uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy regulaminowego składu, 

2) uchwały są protokołowane w księdze protokołów rady rodziców, 

3) za protokoły odpowiedzialny jest sekretarz.    

12. Ramowy plan pracy rady rodziców: 

1) plenarne posiedzenie rady rodziców winno być zwołane nie rzadziej niż 

raz w roku szkolnym, 

2) plenarne zebranie może być również zwołane na wniosek: klasowych 

rad rodziców, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i wychowawców, 

3) posiedzenia rady rodziców. 

13. Zasady gromadzenia funduszy rady rodziców: 

1) składki rodziców, 

2) wpłaty od osób fizycznych, 

3) wpłaty od instytucji i organizacji, 

4) dochody z imprez organizowanych przez rodziców, 

5) działalności gospodarczej. 
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14. Wydatkowanie funduszy: 

1) dofinansowanie imprez klasowych, 

2) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, 

3) pomoc materialna dzieciom z najbiedniejszych rodzin, 

4) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, 

5) zakup książek, pomocy dydaktycznych i środków technicznych, 

6) inne wydatki. 

15. Obsługa finansowa: 

1) nadzór nad finansami sprawuje skarbnik.       

16. Wszelkie zażalenia i skargi dotyczące działalności rady rodziców kieruje 

się do dyrektora szkoły. 

 

§ 8 

 

1. Samorządy uczniowskie  działają w oparciu o regulamin swojej 

działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

2. Samorząd uczniowski jest organem reprezentującym społeczność uczniów 

szkoły podstawowej i gimnazjum. 

3. Zadania samorządu uczniowskiego: 

1) organizowanie społeczności szkolnej, 

2) spełnianie roli rzecznika interesów ogółu uczniów, 

3) współdziałanie z radą pedagogiczną w organizowaniu czasu wolnego 

uczniów, warunków do nauki, udzielania wszelkiej pomocy w 

rozwiązywaniu problemów uczniowskich, 

4) zgłaszanie ewentualnych konfliktów pomiędzy uczniami i 

nauczycielami, 

5) udział w rozstrzyganiu sporów i konfliktów, 

6) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, 

7) inspirowanie do prac na rzecz szkoły. 

4. Samorząd uczniowski ma prawo do: 

1) przedstawiania własnych propozycji do planu pracy szkoły, 

wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, 

2) wyrażania opinii, dotyczących problemów młodzieży szkolnej, udziału 

w formułowaniu przepisów wewnętrznych, regulujących życie 

społeczności uczniowskiej, 

3) wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, korzystanie z 

apeli w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności, 

4) współdecydowania w przyznawaniu pomocy materialnej, 

5) zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, 

6) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem samorządu, funduszami 

będącymi w dyspozycji samorządu oraz środkami wspólnie 

wypracowanymi przez uczniów, 
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7) zapoznawania się z programami nauczania, Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania, Szkolnym Programem Wychowawczym, 

Szkolnym Programem Wychowawczym, regulaminami dotyczącymi 

uczniów, w tym regulaminem uczniowskim oraz zasadami i przepisami 

bhp, 

8) wyboru nauczyciela, który będzie pełnił funkcję opiekuna samorządu 

oraz rzecznika praw ucznia, 

9) wyrażania opinii o pracy nauczyciela, 

10) udziału w opracowywaniu, opiniowaniu i ewaluowaniu Statutu Szkoły,  

w tym Szkolnego Programu Wychowawczego, Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Profilaktyki, 

11) na wniosek dyrektora szkoły mogą uczestniczyć w posiedzeniu rady 

pedagogicznej. 

5. Organy samorządu uczniowskiego: 

1) rada samorządu uczniowskiego, 

2)  rada samorządu klasowego. 

6. Samorząd klasowy – struktura organizacyjna: 

1) przewodniczący klasy, 

2) skarbnik, 

3) sekretarz. 

7. Samorząd klasowy – zadania: 

1) kształtowanie umiejętności działania  zespołowego, 

2) współudział w ustalaniu rocznego planu pracy wychowawczej, 

3) zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących organizacji życia klasowego, 

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zachowania uczniów, 

5) organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej w 

danej klasie. 

8. Samorząd klasowy – zadania przewodniczącego klasy: 

1) systematyczne utrzymywanie łączności z radą samorządu 

uczniowskiego poprzez regularny i obowiązkowy udział w zebraniach, 

2) bieżące informowanie uczniów klasy o tematyce i ustaleniach 

podjętych na zebraniach, 

3) przenoszenie zadań wytyczonych przez radę do poszczególnych klas i 

wspólnie z wychowawcą egzekwowanie ich realizacji, 

4) aktywizowanie i włączanie do pracy wszystkich uczniów klasy. 

9. O formie wyborów powoływania rady samorządu klasowego decydują 

uczniowie danej klasy wspólnie z wychowawcą. 

10. Samorząd uczniowski – struktura organizacyjna: 

1) przewodniczący, 

2) zastępca przewodniczącego, 

3) skarbnik, 

4) sekretarz, 

5) członkowie – przewodniczący klasowych samorządów. 
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11. Samorząd uczniowski – sposób wykonywania zadań oraz wybory do 

samorządu: 

1) samorząd działa w oparciu o własny, coroczny plan pracy, 

2) decyzje zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy  członków i muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa szkolnego, 

3) zebrania samorządu odbywają się w czasie wolnym od zajęć szkolnych, 

a za zgodą wychowawcy klasy mogą odbywać się również podczas 

godziny do dyspozycji wychowawcy klasy, 

4) do rady mogą kandydować uczniowie dwóch najstarszych klas w 

szkole, 

5) kandydaci zgłaszają swoje kandydatury do 20 września każdego roku 

szkolnego, 

6) kandydat musi spełniać następujące warunki: 

a. co najmniej bardzo dobra ocena zachowania, 

b. średnia ocen za poprzedni okres nauki minimum 4,5 

7) kandydat powinien posiadać swój program działania, który przedstawia 

na specjalnie przygotowanych spotkaniach, 

8) wybory odbywają się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły do 

dnia 30 września każdego roku szkolnego, 

9) wybory są tajne, wyniki oblicza wcześniej wybrana komisja, 

10) z wyborów sporządza się protokół, 

11) przewodniczącym zostaje uczeń, który uzyskał największą liczbę 

głosów, 

12) uczeń może pełnić funkcję z wyboru nie dłużej niż dwie kadencje. 

12. Fundusze samorządów: 

1) samorząd uczniowski i samorządy klasowe mogą posiadać własne 

fundusze, którymi dysponują w porozumieniu z opiekunami, 

2) fundusze powstają z : 

a. kwot uzyskanych z organizowanych imprez, 

b. dochodów ze zbiórki surowców wtórnych, 

c. ze środków przekazanych przez radę rodziców, organizacje lub 

instytucje. 

3) operacje finansowe i dokumentacja powinny być prowadzone zgodnie z 

ogólnie przyjętymi zasadami. 

13. Opiekun samorządu uczniowskiego: 

1) opiekun samorządu uczniowskiego może pełnić jednocześnie funkcję 

rzecznika praw ucznia, 

2) opiekuna powołuje rada pedagogiczna uwzględniając wybór uczniów, 

3) do obowiązków opiekuna i należy: 

a. udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności 

wymagających udziału nauczyciela, 



 17 

b. zapewnienie, z upoważnienia dyrektora szkoły, niezbędnych 

warunków  organizacyjnych do samorządnej działalności    

uczniów, 

c. czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, 

d. dysponowanie  jego funduszami, a także pomoc w rozwiązywaniu 

ewentualnych konfliktów, 

e. informowanie dzieci i młodzieży o uchwałach rady  pedagogicznej 

dotyczących spraw uczniowskich, 

f. inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem, 

g. uczestniczenie przy ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez 

dyrektora i radę pedagogiczną. 

14. W zebraniach samorządu uczniowskiego mogą brać udział wszyscy 

pracownicy szkoły, rodzice i inni zaproszeni goście. 

15. Dyrektor szkoły ma prawo i obowiązek zawiesić uchwałę lub inne 

postanowienia samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem szkolnym. 

 

                      § 9 

 

1. Każdy organ planuje swoją działalność na dany rok szkolny. 

2. Każdy organ, po analizie planów działania innych organów może włączyć 

się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, nie naruszając przy 

tym kompetencji organu uprawnionego. 

3. Każdy organ może swobodnie działać i podejmować decyzje w ramach 

swoich kompetencji. 

4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje plenarne i doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów, w celu wymiany informacji lub 

poglądów. 

5. Rozwiązywanie sporów pomiędzy organami: 

1) w przypadku, gdy organ szkoły, współpracujący z dyrektorem szkoły, 

podejmuje uchwałę lub decyzję niezgodną z przepisami prawa dyrektor 

przeprowadza postępowanie wyjaśniające w danej sprawie, celem 

wycofania przyczyny sporu, 

2) jeżeli postępowanie dyrektora szkoły nie przynosi skutków 

pozytywnych, dyrektor zawiesza wykonanie uchwały lub decyzji i 

niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, 

3) spory pomiędzy pozostałymi organami szkoły są wyjaśniane i 

rozstrzygane przez dyrektora szkoły, który o ich zaistnieniu winien być 

zawiadamiany, 

4) dyrektor rozwiązuje spór poprzez: 

a. wysłuchanie stron sporu, zasięgniecie opinii odpowiednich osób, 

instancji, organów szkoły, celem właściwego rozpoznania oraz 

ustalenia okoliczności, 
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b. zbadanie zgodności z przepisami prawa, 

c. przedstawienia stronom sporu wyników postępowania 

wyjaśniającego i zasugerowanie sposobu porozumienia lub podjęcie 

decyzji w ramach swoich kompetencji w celu rozwiązania sporu, 

d. strony sporu i osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające 

obowiązane są do poszanowania i przestrzegania prawa oraz do 

aktywności w wykazywaniu inicjatywy idącej w kierunku 

osiągnięcia porozumienia na jego gruncie.  

 

 

Rozdział IV 
 

Organizacja pracy szkoły. 

 

§ 10 

 

1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I – VI szkoły 

podstawowej, I – III gimnazjum i oddział przedszkolny. 

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

z dniem 31 sierpnia następnego roku. 

1) w szkole zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu września a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli 

pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia 

dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy 

poniedziałek po dniu 01 września. 

2) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek, 

poprzedzający święta i kończy w pierwszy wtorek, po świętach.  

3) Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustala 

dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i 

samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i 

możliwości organizacyjne szkoły, zgodnie z rozporządzeniem w 

sprawie organizacji roku szkolnego, 

4)  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od 

dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

ustalonych na podstawie ust. 2 pkt3, dyrektor, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, 

za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania 

zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej 

szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 
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3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne organizowane 

dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia 

wspomagające rozwój ucznia z zaburzeniami rozwojowymi, 

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, 

5) zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora (art. 42 

ust.2 pkt2 Ustawy – karta Nauczyciela).  

4. Podstawową jednostką organizacyjną pracy szkoły jest oddział. 

5. W szkole utworzony jest oddział przedszkolny realizujący program 

wychowania przedszkolnego. 

 

§ 11 

 

1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języka obcego, 

informatyki lub elementów informatyki w oddziałach liczących powyżej 

24 uczniów. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach edukacyjnych, dla 

których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej uczniów, podziału 

na zajęciach można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej i 

I – III gimnazjum prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów.                   

 

§ 12 

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

2. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

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

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć, o 

których mowa w ust. 1.  

4. Czas trwania zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych i 

zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym wynosi 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując 

ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 

5. Terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy 

w sprawie organizacji roku szkolnego. 

6. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu                

z organem prowadzącym szkołę, ustala zasady prowadzenia niektórych 

zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczania języków 
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obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań, które mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych,  międzyklasowych, 

międzyszkolnych. 

 

                                       

§ 13 

 

1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i 

ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w 

normalnym trybie, mogą być utworzone oddziały przysposabiające do 

pracy. 

2. Dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na 

podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych 

opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, 

uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje 

się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, w formach 

dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. 

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z 

uwzględnieniem wybranych treści kształcenia, zawartych w podstawie 

programowej kształcenia w określonym zawodzie. 

5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum lub poza 

gimnazjum, na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły, w 

szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką 

kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą. 

6. Uczeń, który najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych ukończył 16 lat, ma opóźnienie w cyklu kształcenia oraz 

nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum może 

kontynuować naukę w publicznej lub niepublicznej szkole podstawowej 

lub gimnazjum dla dorosłych. 

                   

§ 14 

 

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

organizację dojazdu do szkoły, placówka organizuje (świetlicę). 

2. Opieką w świetlicy szkolnej objęci są także uczniowie, którzy nie 

uczęszczają na lekcje religii lub inne nieobowiązkowe zajęcia.  

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba 

uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

4. Świetlica działa w oparciu o regulaminy. 
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5. Zajęcia świetlicowe prowadzone są według rozkładu zajęć i zgodnie z 

planem pracy świetlicy. 

6. Zajęcia świetlicowe prowadzone są przez nauczycieli –opiekunów 

świetlicy. 

7. Nauczyciele – opiekunowie prowadzą dziennik zajęć świetlicowych, w 

którym wpisują plan pracy, tematy zajęć oraz listy i obecności uczniów. 

8. Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu uczniowie korzystający 

z dowożenia do szkoły zobowiązani są do zgłaszania swej obecności 

opiekunowi świetlicy. 

9. Zabrania się opuszczania świetlicy bez wiedzy i zgody opiekuna. 

10. Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do wzajemnej 

życzliwości oraz kulturalnego zachowania, pozbawionego agresji. 

11. Wszelkie nieporozumienia i konflikty należy zgłaszać opiekunowi, który 

pomoże je rozwiązać. 

12. Wychowawca świetlicy służy pomocą dzieciom mającym doraźne 

trudności z nauką lub wykonaniem pracy domowej. 

13. Każdy uczeń zobowiązany jest do zachowania porządku i czystości w 

klasie, w której odbywają się zajęcia. 

14. Zwolnienie ucznia z w/w zajęć następuje tylko i wyłącznie za okazaniem 

pisemnego zwolnienia rodziców (prawnych opiekunów). 

15. Uczniowie przebywający w świetlicy mają obowiązek stosowania się do 

poleceń opiekuna oraz przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 

§ 15 

 

1. Biblioteka szkolna działa w oparciu o regulamin. 

2. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb, 

zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o 

regionie. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza biblioteką, 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczego informacyjnego uczniów 

klasach i grupach. 

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy 

szkoły, rodzice, a także inne osoby. 

5. Każdy czytelnik powinien znać regulamin biblioteki. 

6. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. 

7. Wypożyczone książki należy szanować. 

8. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę 

bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia. 
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9. Z wypożyczonych książek nie wolno zdejmować papieru, w który są 

obłożone. 

10. W bibliotece obowiązuje cisza. 

11. Książkę zniszczoną lub zagubioną należy odkupić. 

12. Na trzy tygodniem przed zakończeniem roku szkolnego należy 

wszystkie książki zwrócić. 

 

§ 16 

 

1. Szkoła, w miarę możliwości i warunków umożliwia uczniom spożywanie 

ciepłego napoju lub ciepłego posiłku. 

 

Rozdział V 

 

Organizacja nauczania. 

 

§ 17 

 

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

szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez  

2. dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym 

mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, do dnia 30 

kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący 

szkołę do dnia 30 maja każdego roku po uprzednim zaopiniowaniu przez 

radę pedagogiczną i organ nadzorujący szkołę. 

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę 

oddziałów, liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach, liczbę 

nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, w podziale na 

stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowania 

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku szkolnym, którego 

dotyczy arkusz organizacyjny oraz wskazania terminów złożenia przez 

nauczycieli wniosków o podjęcie tego postępowania, tygodniowy wymiar 

zajęć w poszczególnych klasach: edukacyjnych, rewalidacyjnych, zajęć z 

zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

4. W klasach I – IV za zgodą organu prowadzącego szkołę można zatrudnić 

pomoc nauczyciela.  

5. Dyrektor ustala zajęcia, w których ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe, i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, 

uczestniczy pomoc nauczyciela, o którym mowa w ust.3. 

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor 

placówki ustala, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 
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pracy, tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć 

edukacyjnych. 

 

 

 

 

Rozdział VI 
 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna. 

 

§ 18 

 

1. W szkole może zostać powołany zespół wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka. 

2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z 

małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 

niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, 

tyflopedagog lub surdopedagog; 

2) psycholog; 

3) logopeda; 

4) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

3. Do zadań zespołu należy w szczególności:  

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie 

wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka; 

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem 

pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub 

innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb; 

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego 

programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań 

wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, 

koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem 

oraz oceniania postępów dziecka; 

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, 

wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego 

wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz 

planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.  

4. Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły. 

5. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach 

indywidualnego programu wczesnego wspomagania.  
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6. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 

4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych 

i potrzeb dziecka. 

7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie 

z dzieckiem i jego rodziną.  

8. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala 

dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

dziecka. 

9. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez: 

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań 

     pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi 

emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie 

zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania; 

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie 

pracy z dzieckiem; 

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do 

potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z 

dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego 

sprzętu. 

 

§ 19 

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Korzystanie z pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej jest bezpłatne. 

2.  Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana uczniowi polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dziecka. 

3. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i 

nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

4. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest zadaniem 

dyrektora. 

5. Pomocy  psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, 

nauczyciele wychowawcy i specjaliści, w szczególności psycholodzy, 

pedagodzy, logopedzi, dodatkowo dla gimnazjum - doradcy zawodowi. 

6. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

odbywa się we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów, 
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2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym 

specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczyciela, 

4) innymi szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny i dzieci. 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia, 

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z 

uczniem, 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, 

logopedycznych, socjoterapeutycznych, 

4) dodatkowo dla gimnazjum - zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej. 

5) porad i konsultacji dla uczniów. 

9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i 

nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod 

pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób. Zajęcia 

prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do  

prowadzenia tego rodzaju zajęć. 

11. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów z 

zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekroczyć 5 osób. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do  prowadzenia tego rodzaju zajęć. 

12. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z 

zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekroczyć 5 osób. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do  prowadzenia tego rodzaju zajęć. 

13. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, 

które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. 

Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 osób. Zajęcia prowadzą 

nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do  prowadzenia tego 

rodzaju zajęć. 
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14.  Zajęcia socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i 

zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 10. Zajęcia prowadzą nauczyciele 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do  prowadzenia tego rodzaju 

zajęć. 

15. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 

minut. 

16. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć 

specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu 

ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć. 

17. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej  organizuje się dla uczniów 

gimnazjum w celu wspomagania ich w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. Zajęcia te prowadzone są z wykorzystaniem 

aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do  prowadzenia tego rodzaju zajęć. 

18. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i 

szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, 

nauczyciele wychowawcy i specjaliści. 

19. Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą 

działania, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie 

sposobów ich zaspokajania. 

20. Działania, o których mowa w ust.19, obejmują: 

1) w klasach I – III szkoły podstawowej obserwację i pomiary 

pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, 

2) w gimnazjum – doradztwo edukacyjno – zawodowe. 

21. Działania, o których mowa w ust.19, mają także na celu rozpoznanie 

zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem 

zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

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

edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 

nauczyciel, nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje o tym 

niezwłocznie dyrektora. 

23. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, 

nauczycieli wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z 

dzieckiem. 

24. Zespół, o którym mowa w ust.23, tworzy dyrektor. 
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25. Zespół tworzony jest dla: 

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub 

opinii, 

2) ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby 

rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, 

wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o 

potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.  

26. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna 

osoba może koordynować pracę kilku zespołów. 

 

 

§ 20 

 

1. Zadania zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania  

pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi szkoły: 

1) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne 

uzdolnienia, 

2) określa zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w 

orzeczeniu pub opinii PPP, 

3) planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego i 

sposobu ich realizacji dla ucznia gimnazjum, 

4) przekazuje dyrektorowi zalecane formy, sposoby i okres udzielania 

uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

5) zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia i przedstawia 

ją dyrektorowi po każdym spotkaniu, 

6) opracowuje dla ucznia plan działań wspierających, 

7) dokonuje wielopoziomowej oceny efektywności pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, 

8) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach 

kryzysowych.  

2. Zadania dyrektora szkoły: 

1) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, 
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2) tworzy zespół, który planuje i koordynuje udzielanie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej uczniowi, 

3) wyznacza koordynatora prac zespołu lub zespołów, 

4) na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, w 

tym z art. 42 KN, 

5) informuje na piśmie rodziców o ustalonych dla ucznia formach, 

sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy 

pomocy będą realizowane, niezwłocznie po ustaleniu, 

6) w/w ustalenia wpisuje do karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz 

umieszcza datę i podpis, 

7) informuje rodziców o terminie spotkania zespołu, 

8) wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela PPP, w tym 

poradni specjalistycznej, 

9) przyjmuje przedstawioną przez zespół kartę indywidualnych potrzeb 

ucznia po każdym spotkaniu zespołu, 

10) decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej 

formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie oceny 

zespołu dokonanej na wniosek rodziców, nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub zajęcia terapeutyczne. 

3. Zadania pedagoga i psychologa: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących 

poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów, 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 

zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym ucznia, 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 

4. Zadania logopedy w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, 

w tym mowy głośnej i pisma, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, 

udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z 

trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia z tym uczniem, 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla 

uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu 

zaburzeń komunikacji językowej, 
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5) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia. 

5. Zadania doradcy zawodowego dla uczniów gimnazjum: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych 

uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 

4) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej 

przez szkołę, 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu 

ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego. 

6. Zadania doradcy zawodowego realizuje w szkole pedagog szkolny. 

 

§ 21 

 

1. Szkoła sprawuje także indywidualną opiekę wychowawczą i materialną: 

1) nad uczniami realizującymi naukę poprzez: 

a. organizowanie spotkań dyrektora z nowo przyjętymi uczniami i ich 

rodzicami, 

b. diagnozowanie środowiska ucznia  w celu   rozpoznania cech 

osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków 

rodzinnych i materialnych,  

c. organizację biwaków integracyjnych, 

d. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę 

szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji, 

e. współpracę z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

specjalistyczną, 

f. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 

g. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania 

indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy 

edukacji.   

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

warunków rodzinnych i  losowych  poprzez:  

a. zgłaszanie lub kierowanie uczniów do GOPS lub MOPS, 

b. opiniowanie podań o stypendia socjalne, 

c. kwalifikowanie do pomocy przy zakupie podręczników uczniów 

niespełniających kryteriów dochodowych. 

 

§ 22 
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1. W szkole działa rzecznik praw ucznia. 

2. Funkcję rzecznika może pełnić opiekun samorządu szkolnego lub inny 

nauczyciel wybrany przez uczniów i powołany przez radę pedagogiczną. 

3. Zadania i rola rzecznika praw ucznia: 

1) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole, 

2) zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców i nauczycieli, 

3) propagowanie praw ucznia i dziecka, 

4) współpraca z samorządem uczniowskim w zakresie upowszechnienia 

praw i obowiązków ucznia, 

5) świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i uszanować prawa 

innych), 

6) prowadzenie negocjacji między nauczycielem i uczniem. 

4. Sposoby działania rzecznika praw ucznia: 

1) załatwianie indywidualnych skarg, 

2) udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom, 

3) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

4) współdziałanie w realizacji programów profilaktycznych w szkole. 

5. Uprawnienia rzecznika praw ucznia: 

1) rzecznik praw dziecka nie zastępuje wychowawcy, 

2) rzecznik praw dziecka ma prawo do swobodnego działania w ramach 

obowiązujących regulaminów, 

3) rzecznik praw ucznia działa według ustalonego trybu postępowania. 

6. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn., uczniów, 

nauczycieli lub innych pracowników szkoły.  

 

Rozdział VII 

 

.                                         Prawa i obowiązki nauczycieli. 

 

§ 23 

 

1. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować  zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w 

poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze 

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 
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5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, 

zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych 

narodów, ras i światopoglądów. 

2. Nauczyciele realizują zadania związane z doradztwem zawodowym. W 

klasach I – III w ramach kształcenia zintegrowanego, w klasach IV – VI 

szkoły podstawowej i w gimnazjum w ramach godzin do dyspozycji 

wychowawcy, na spotkaniach organizowanych przez pedagoga szkolnego 

w ramach pracy własnej lub przez zapraszane instytucje, szkoły i 

placówki kształcenia. 

3. Do zadań nauczycieli należy: 

1) dbałość o jakość pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, 

2) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

3) podejmowanie działań zapobiegawczych i profilaktycznych, realizacja 

treści i programów związanych z bezpieczeństwem uczniów, 

kształceniem postaw patriotycznych i obywatelskich, 

podtrzymywaniem tożsamości narodowej, 

4) systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji  

zawodowych, 

5) realizację zadań wychowawczych i profilaktycznych, w tym 

wychowanie patriotyczne i obywatelskie, zapobieganie przemocy w 

szkole, ochrona przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, zasady 

bezpieczeństwa uczniów, wychowanie komunikacyjne, 

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów, 

7) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe 

traktowanie, 

8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, w tym także 

planów wynikowych,  

9) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów, 

10) uczestnictwo w zebraniach rady pedagogicznej, 

11) składania wniosków do dyrektora szkoły o dopuszczenie programów 

nauczania,  

12) przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków 

społeczności szkolnej oraz poza szkołą, 

13) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

14) organizowanie procesu doradztwa zawodowego, 

15) nie później niż na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej pisemne powiadomienie ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanym dla niego stopniu 

niedostatecznym oraz nieodpowiedniej lub nagannej ocenie 

zachowania, 

16) na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

powiadomienie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o 

przewidywanych ocenach semestralnych, 
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17) poinformowanie uczniów o przedmiotowym systemie oceniania oraz  

treściach realizowanego materiału programowego. 

4. Nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu 

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum. Nauczyciele uczestniczący w 

przeprowadzaniu sprawdzianu lub egzaminu wykonują czynności 

związane z przeprowadzaniem tego sprawdzianu lub egzaminu, w ramach 

czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt 2 ustawy – Karta 

Nauczyciela. 

5. Nauczyciele w szczególności mają prawo do: 

1) współuczestnictwa w formułowaniu programów nauczania i 

wychowania  szkoły, 

2) nauczania zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z 

dyrektorem metodami nauczania, przestrzegając etyki zawodowej i 

przepisów prawa, przy zachowaniu zasad określonych w § 2 

niniejszego statutu, 

3) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań,  

zgodnych z zasadami, o których mowa w załączniku nr 2 do statutu, 

4) aktywnego uczestnictwa w tworzeniu oblicza i wizerunku szkoły. 

6. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, 

programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i 

podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

7. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania 

przedszkolnego lub programu nauczania. 

8. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków 

służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy 

publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. 

Kodeks Karny. 

9. Przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel obowiązany jest 

przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Rejestru Karnego, że nie był 

karany za przestępstwo umyślne. 

10. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie 

godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w ust.1. Do 

akt osobowych ukaranego dyscyplinarnie nauczyciela włączony będzie 

odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem.  

 

§ 24 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, 

którego zadaniem jest w szczególności ustalanie zestawu programów 

nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły 

przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. 
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3. Pracą zespołów kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły 

na wniosek zespołu. 

4. Do zadań zespołu należy m.in.: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego 

oraz jego zmiany, współdziałanie  w ich realizacji, 

2) analiza wybranych przez nauczyciela podręczników, 

3) analiza wyników wewnętrznych i zewnętrznych egzaminów, 

4) analiza wyników klasyfikowania i promowania uczniów, 

5) analiza dostosowania wymagań edukacyjnych, 

6) analiza zaleceń, orzeczeń i opinii PPP, 

7) analiza realizacji podstawy programowej i standardów 

egzaminacyjnych, 

8) opracowanie sposobu badania osiągnięć uczniów, stymulowanie ich 

rozwoju, 

9) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów 

nauczania, 

10) organizowanie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego            

Nauczycieli. 

5. Ze spotkań i prac zespołów przewodniczący lub wskazany przez niego 

nauczyciel sporządza krótki protokół, który jest przechowywany w 

dokumentacji szkoły - sekretariat szkoły. 

6. Nauczyciele zespołu spotykają się okresowo – dwa razy w semestrze i w 

miarę bieżących potrzeb na wniosek przewodniczącego zespołu. 

7. Szczegółowy zakres zadań zespołów przedmiotowych określa Regulamin 

działalności zespołów funkcjonujących w strukturze rady pedagogicznej 

szkoły. 

§ 25 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane 

jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego 

etapu edukacyjnego. 

3. Formy spełniania obowiązków wychowawcy powinny być dostosowane 

do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w 

szczególności: 

1) informowanie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, 

2) informowanie o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

3) informowanie o skutkach ustalenia uczniowie nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 
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4) informowanie, na początku roku szkolnego, w którym uczniowie 

gimnazjum będą realizować projekt edukacyjny, uczniów i ich 

rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, 

5) wpisywanie na świadectwie ukończenia gimnazjum informacji o 

udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz tematu projektu 

edukacyjnego.  

6) rozpoznawanie sytuacji wychowawczej uczniów, poinformowanie 

uczących nauczycieli o zaistniałych trudnościach i podjęcie 

odpowiednich działań, 

7) tworzenie warunków wspomagających  rozwój ucznia, proces jego 

uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i środowisku, 

8) zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz podejmowanie 

działań wychowawczych i profilaktycznych, w tym eliminujących 

ewentualne zagrożenia, podejmowanie działań zapobiegających agresji, 

9) kontrolowanie postępów w nauce i frekwencji uczniów, w miarę 

możliwości poznawanie sytuacji pozaszkolnej wychowanków, 

10) przygotowanie programów wychowawczych i profilaktycznych z klasą 

w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program 

Profilaktyczny, wykorzystując propozycje uczniów i ich rodziców, 

11) zapoznanie wychowanków i ich rodziców ze wszystkimi 

zaplanowanymi działaniami w dziedzinie nauczania, wychowania i 

opieki w danym roku szkolnym, sposobami sprawdzania wiedzy oraz 

ocenianiem zachowania, 

12)  kształcenie u wychowanków właściwych postaw patriotycznych i 

obywatelskich, poczucia tożsamości narodowej, 

13) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

14) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w 

zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami 

społeczności szkolnej, 

15) organizowanie klasowych zebrań rodziców, uczestniczenie w 

organizacji imprez i uroczystości szkolnych, 

16) coroczne zapoznawanie rodziców, podczas pierwszego spotkania o 

obowiązujących w szkole przepisach i wymogach (statut, zasady 

oceniania, program wychowawczy i profilaktyczny, regulaminy, normy 

zachowania). 

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

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia (wychowanka), 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami : 

a. różne formy życia zespołowego, 

b. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do 

dyspozycji wychowawcy klasowego, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), 

uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec 
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ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna 

pomoc (zarówno uczniom szczególnie uzdolnionym jak i tym, którzy 

mają różne trudności i kłopoty), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych  

       i dydaktycznych ich dzieci, 

b. współdziałania z nimi i włączania ich w sprawy klasy i szkoły. 

6. Wychowawca klasy sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku 

szkolnego przez dziecko będące w jego oddziale. Na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów) usprawiedliwia nieobecność dziecka w szkole. 

7. W przypadku dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności powiadamia 

pedagoga szkolnego i stosuje procedury postępowania. Procedury 

postępowania w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego przez 

dziecko obejmują w szczególności: 

1) obowiązek usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole przez 

rodziców (prawnych opiekunów), 

2) obowiązek wyjaśniania przyczyn nieobecności dziecka w szkole przez 

wychowawcę klasy, w przypadku braku informacji ze strony rodziców 

(prawnych opiekunów), 

3) obowiązek powiadomienia pedagoga przez wychowawcę klasy w celu 

podjęcia dalszych czynności wyjaśniających, 

4)  obowiązek wysłania do rodziców upomnienia w sprawie regularnego 

posyłania dziecka na zajęcia szkolne przez pedagoga, a w dalszej 

kolejności wniosku o wdrożenie postępowania przymusowego do 

Urzędu Gminy w Kutnie, do rodziców „Tytuł wykonawczy”, 

5)  w przypadku dalszego uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) 

w wypełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego, pedagog składa 

wniosek do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wszczęcie postępowania 

opiekuńczego. 

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy 

merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji 

oświatowych i naukowych. 

9. Wychowawca ustala ocenę zachowania, po uprzednim zasięgnięciu opinii 

samorządu, nauczycieli i innych pracowników szkoły.    

10. Wychowawca zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z  

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Szkolnym Programem 

Wychowawczym oraz Szkolnym Programem Profilaktyki. 

 

§ 26 

 

1. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 
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1) prowadzenie działalności związanej z profilaktyką wychowawczą 

dzieci i młodzieży: 

a. rozpoznawanie warunków życiowych i nauki oraz sposobów 

spędzania wolnego czasu przez uczniów sprawiających trudności 

wychowawcze, 

b. udzielanie pomocy i porad uczniom oraz ich rodzicom (prawnym 

opiekunom), 

c. sprawowanie indywidualnej opieki pedagogiczno – 

psychologicznej nad uczniami wymagającymi takiej pomocy, 

d. organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, 

e. dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole 

i wyciąganie odpowiednich wniosków, 

1) bieżące współpracowanie z organami szkoły, wychowawcami klas i 

nauczycielami, dyrektorem, rodzicami, poradniami psychologiczno – 

pedagogicznymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się 

problematyką związaną z wychowaniem i opieką nad dziećmi i 

młodzieżą, 

2) koordynowanie prac z zakresu wewnątrzszkolnego doradztwa 

zawodowego. 

3. Do zadań doradcy zawodowego należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

3) wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł 

informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i 

światowym dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych, 

programów edukacyjnych, 

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących. 

 

§ 27 

 

1. Szkoła zatrudnia logopedę. 

2. Do zadań logopedy należy: 

1) przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej  w celu 

ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie 

dzieci do pomocy logopedycznej, 

2) diagnozowanie  logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – 

organizowanie pomocy logopedycznej, 
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3) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych 

indywidualnych lub w grupach, 

4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego 

intensywnych ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców, 

5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia 

prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy 

artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających 

pomocy logopedycznej, 

6) prowadzenie terapii logopedycznej w wybranymi uczniami; 

7) prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej, 

8) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

korekcyjno –kompensacyjne, 

9) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców 

dotyczących rozwoju mowy, 

10) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym, 

11) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

Rozdział VIII 

 

Zadania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły związane                                

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów. 

 

§ 28 

 

1. W szkole powołany jest koordynator ds. bezpieczeństwa. 

2. Funkcja koordynatora powinna być powierzona nauczycielowi, który: 

1) posiada niezbędną wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących 

bezpieczeństwa, 

2) wykazuje gotowość do doskonalenia swojej wiedzy, 

3)  posiada umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych 

kontaktów i relacji międzyludzkich, 

4) jest osobą obdarzoną autorytetem i powszechnym zaufaniem w 

środowisku szkolnym.  

3. Zakres zadań szkolnego koordynatora powinien wynikać z analizy 

zagrożeń dla uczniów i potrzeb szkoły w tym zakresie. Ustalenie zadań 

należy do dyrektora szkoły, który informuje o tym wszystkich 

pracowników szkoły. 

4. Główne zadania koordynatora zmierzające do poprawy stanu 

bezpieczeństwa w szkole: 

1) inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich 

uczestników życia szkoły: 

a. organizowanie spotkań wychowawców, 
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b. projektowanie spotkań z rodzicami, 

c. proponowanie tematyki i form szkoleniowych dla nauczycieli, 

rodziców, uczniów, które wynikają z potrzeb szkoły, 

d. nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi, środowiskiem lokalnym, 

1) analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz 

wnioskowanie o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w 

celu realizacji programów i projektów edukacyjnych promujących 

bezpieczeństwo, 

2)   ocenianie stanu bezpieczeństwa szkoły i przedstawianie wniosków na 

posiedzeniach plenarnych rady pedagogicznej, uwzględniając 

priorytety, 

3) korzystanie ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej oraz 

przekazywanie uzyskanej wiedzy i umiejętności wszystkim 

pracownikom szkoły, 

4) dbałość o opracowanie i przestrzeganie szkolnych procedur 

postępowania w sytuacjach kryzysowych, 

5)  podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności 

zagospodarowania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia 

poprzez: 

a. koordynowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym edukacyjnych, 

opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych dla 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole, 

b. koordynowanie realizacji zadań statutowych szkoły, w tym zadań 

 opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i     

profilaktycznych. 

5. Szkolny koordynator to funkcja społeczna, nie posiada on żadnych 

kompetencji kontrolnych i sprawdzających.  

6. Funkcja koordynatora polega głównie na obserwacji istniejących w szkole 

lub w jej otoczeniu zjawisk i zdarzeń mających negatywny wpływ na 

spokój i bezpieczeństwo uczniów oraz pozostałych uczestników życia 

szkoły. 

7. Tryb i sposób przekazywania wniosków wynikających z obserwacji i 

analiz określa dyrektor szkoły. 

8. Szkolny koordynator zaangażowany jest w kompleksowe postrzeganie 

kwestii bezpieczeństwa w szkole. 

 

§ 29 

 

1. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów od momentu 

przybycia  do szkoły do czasu jej opuszczenia oraz w trakcie trwania 

wszystkich organizowanych zajęć pozaszkolnych. 
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2. Odpowiedzialność w imieniu szkoły rozkłada się równomiernie na 

dyrektora szkoły i nauczycieli prowadzących zajęcia i lekcje, stosownie 

do uprawnień i obowiązków.  

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole,              

a także podczas uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę 

poza obiektami należącymi do placówki.  

4. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo konkretnych uczniów na 

lekcjach, innych zajęciach szkolnych, wycieczkach, biwakach itp. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania przepisów           

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udziału w szkoleniach bhp i ppoż. 

6. Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa 

uczniów, powinien nie dopuścić do zajęć lub przerwać je oraz 

wyprowadzić uczniów z miejsca zagrożenia powiadamiając o tym 

niezwłocznie dyrektora szkoły. 

7. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru 

upoważnionej do tego osoby. 

8. Zajęcia poza pomieszczeniami szkolnymi nie mogą odbywać się                    

w miejscach, w których prowadzone są jakiekolwiek prace remontowe. 

9. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły o zamiarze prowadzenia zajęć 

poza terenem szkoły. 

10. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela 

dyżurującego. 

11. Dyżury nauczycielskie sprawowane są ściśle wg regulaminu nauczyciela 

dyżurnego. 

12. Nauczyciele są zobowiązani do znajomości regulaminu nauczyciela 

dyżurnego oraz do jego ścisłego przestrzegania.   

13. Jeżeli pozwalają warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom 

przebywanie w czasie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu, 

pod nadzorem nauczycieli. 

14. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania 

fizycznego, podlegają przeszkoleniu w udzielaniu pierwszej pomocy. 

15. Udział uczniów  w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć 

miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac 

sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego 

nadzory i bezpiecznych warunków pracy. 

16. W planie dydaktyczno – wychowawczym uwzględnia się: 

1) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych 

dniach tygodnia, 

2) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu, 

3) zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć tego samego 

przedmiotu. 
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17. Nauczyciel powinien umieć udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej 

oraz znać zasady postępowania w razie pożaru, awarii, ogłoszenia 

ewakuacji. 

18. Nauczyciel jest zobowiązany do podejmowania stosownych decyzji 

zapobiegających powstawaniu zagrożeń wypadkowych przed 

rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i w czasie ich trwania. 

19. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się 

o wypadku, jest zobowiązany udzielić pomocy poszkodowanemu 

uczniowi i o wypadku natychmiast zawiadomić stosowne służby                  

(np. pogotowie ratunkowe) oraz dyrektora szkoły lubego zastępcę.  

20. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły mają obowiązek znać                           

i przestrzegać przepisy i procedury zachowania się w razie wypadku 

ucznia lub innej osoby przebywającej pod opieką placówki. 

21. Nauczyciel jest zobowiązany współdziałać z pracodawcą i jego 

przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

22. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek wprowadzać do tematyki swego 

przedmiotu elementy Programu Wychowawczego i Profilaktycznego.  

23. Obowiązkiem każdego nauczyciela i innego pracownika szkoły jest 

każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło w szkole jak i poza 

nią. Pozytywne zachowania uczniów winny być szeroko promowane. 

Zastrzeżenia do zachowania uczniów nauczyciele i pracownicy mają 

obowiązek zgłaszać do wychowawcy klasy. 

24. Nauczyciele mają obowiązek rzetelnie odnotowywać obecności ucznia          

w dzienniku na każdej lekcji. 

25. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest punktualne rozpoczynanie i 

kończenie zajęć lekcyjnych. 

 

§ 30 

 

1. W czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez 

szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru i opieki nauczycieli. 

2. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej 

sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących. 

3. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się 

w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym 

jego rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń 

zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących. 

5. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się 

może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na 

stałe. 
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6. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania 

ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne 

określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu 

sportowego. 

7. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed 

każdymi zajęciami. 

8. Ważne dla bezpieczeństwa jest, aby grupy ćwiczące były dobierane pod 

względem wyrównanego rozwoju fizycznego uczniów. 

9. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami 

bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestnictwa w grach i 

zabawach. 

10. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką 

szkoły sprzętu, którego użycie może stanowić lub stwarzać zagrożenie dla 

zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, 

sportowej broni strzeleckiej – jeżeli szkoła nie ma możliwości 

zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu. 

 

§ 31 

 

1. Szkoły są zobowiązane do organizowania i prowadzenia różnorodnych 

form działalności w zakresie krajoznawstwa i turystki: 

1) wycieczki przedmiotowe, 

2) wycieczki krajoznawczo – turystyczne, 

3) biwaki, zielone szkoły. 

2. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, 

zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia i sprawności 

fizycznej. 

3. Udział uczniów w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców 

(prawnych opiekunów), którzy muszą wraz z dzieckiem podpisać 

regulamin bezpieczeństwa i zachowania na wycieczce. 

4. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia właściwej opieki                                

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy. 

5. Dla zapewnienia opieki nad uczniami podczas wycieczki, oprócz 

opiekunów,  wyznaczony jest kierownik wycieczki lub imprezy. 

6. Kierownik wycieczki i opiekunowie są odpowiedzialni za uczniów od 

momentu zbiórki przed wyjazdem, do ustalonego w programie miejsca 

powrotu. 

7. Tak zwany czas wolny na wycieczkach nie zwalnia opiekuna od 

odpowiedzialności za uczniów. 

8. Kierownikiem wycieczki przedmiotowej może być nauczyciel danego 

przedmiotu. 

9. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo – turystycznej powinien być, w 

uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, nauczyciel posiadający zaświadczenie 
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o ukończeniu kursu dla kierowników wycieczek szkolnych lub będący 

instruktorem harcerstwa. 

10. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel lub w uzgodnieniem z 

dyrektorem szkoły – inna pełnoletnia osoba. 

11. Program, skład uczestników oraz kierownika i opiekunów wycieczek 

zatwierdza dyrektor szkoły, na podstawie karty wycieczki. 

12. Każda wycieczka powinna być dobrze przygotowana i omówiona ze 

wszystkimi uczestnikami.  

13. Przed wyjazdem uczestnicy muszą poznać cel wycieczki, trasę, program i 

regulamin wycieczki oraz zasady bezpieczeństwa. 

14. Na wycieczce w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze 

środków lokomocji, opiekę sprawuje co najmniej jedna osoba nad grupą 

do 30 uczniów. Przy korzystaniu ze środków lokomocji lub na wycieczce 

poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, opiekę sprawuje jedna osoba 

nad grupą do 15 uczniów. 

15. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawuje jedna osoba nad 

grupą 10 uczniów. 

16. Wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki powinni być objęci 

powszechnym ubezpieczeniem młodzieży szkolnej. 

17. Obowiązki opiekuna wycieczki: 

1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami, 

2) współdziałanie z kierownikiem w realizacji programu wycieczki, 

3) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

4) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań, 

wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

18. Należy przestrzegać, aby uczniowie mieli przy sobie legitymację szkolną. 

19. Obowiązki kierownika wycieczki: 

1) opracowanie programu i harmonogramu, wypełnienie karty wycieczki, 

2) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim uczestników wycieczki, 

3) zapewnienie warunków realizacji programu oraz jego nadzór, 

4) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa, 

5) określenie zadań dla opiekunów, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa 

uczestników, 

6) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt pierwszej 

pomocy, 

7) organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów, 

8) podział zadań wśród uczestników, 

9) dysponowanie środkami finansowymi, 

10) w przypadku nagłej choroby dziecka skontaktowanie się z rodzicami, 

udzielenie pomocy, ewentualne wezwanie pogotowia ratunkowego. 

20. Przed wycieczką i w czasie jej trwania należy bezwzględnie kontrolować 

stan liczbowy uczniów. 
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Rozdział IX 

 

Uczniowie szkoły. 

 

§ 32 

 

1. Do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej 

przyjmuje się: 

1) z urzędu, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza 

obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. 

3) rekrutacja trwa od 01 lutego do 31 marca każdego roku szkolnego. 

2. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna się z początkiem roku 

szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.    

W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 6 obowiązek ten 

rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, poprzedzającego rok 

szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. 

4. W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011, nie stosuje się ust. 2 i 3 . W 

tym okresie dziecko w wieku 5 lat ma prawo, na wniosek rodziców, do 

odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale 

przedszkolnym zorganizowanym w szkole. 

5.  W roku szkolnym 2011/2012 dzieci urodzone w roku 2005, które nie 

rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, mają obowiązek odbyć 

roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale 

przedszkolnym zorganizowanym w szkole. 

6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko, w 

wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do końca roku szkolnego w 

tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek 

szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w tym 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu są 

obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału 

przedszkolnego w szkole, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczanie dziecka na zajęcia, 

3) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora 

szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku 
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przez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za granicą lub przy 

przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce, 

4) zapewnienia dziecku warunków do nauki. 

8. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do 

ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18-tego roku 

życia. 

9. W latach szkolnych 2009/2010 - 2011/2011, nie stosuje się ust. 8 . W tym 

okresie dziecko w wieku 6 lat ma prawo, na wniosek rodziców, być 

objętym obowiązkiem szkolnym. 

10. Dyrektor, może przyjąć do szkoły dziecko, o którym mowa w ust. 9, jeżeli 

pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte 

wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Wymogu objęcia 

wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko 

posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, o 

możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 

11. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem. 

12. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w szkole może także 

rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, 

jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.  

13. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły jest zwolnione z 

obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 

14. W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w odniesieniu do dzieci 

urodzonych w latach 2003-2005 nie stosuje się ust. 12 i 13. 

15. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie 

spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie 

dłużej jednak niż o jeden rok. 

16. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego w stosunku do 

dziecka, które mieszka w obwodzie szkoły podejmuje dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

17. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się: 

1) z urzędu, absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych, 

zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, 

2) na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), absolwentów 

sześcioletnich szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem 

gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi 

miejscami, 

3) rekrutacja uczniów trwa od 01 lutego do 31 marca każdego roku 

szkolnego. 
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18. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum, 

listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez radę 

pedagogiczną, uwzględniając oceny i inne osiągnięcia ucznia, 

wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły 

podstawowej. 

19. Kryteria, o których mowa w ust. 18 podaje się do wiadomości 

kandydatom, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 

20. Obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do szkoły. 

21. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązek nauki 

mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do 

przedszkola lub szkoły: 

1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub 

porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, 

jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, w 

ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. 

22. Na wniosek rodziców dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły dyrektor 

może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza szkołą 

oraz określa warunki jego spełniania.  

23. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 22, może być wydane, jeżeli: 

1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja; 

2) do wniosku dołączono: 

a. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

b. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków 

umożliwiających realizację podstawy programowej 

obowiązującej na danym etapie kształcenia, 

c. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku 

szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

24. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po 

zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy 

programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na 

dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z 

przepisami, wydanymi przez szkołę, której dyrektor zezwolił na 

spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania. 

25. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami 

wydanymi przez szkołę. 
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26. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach 

pozalekcyjnych. 

27. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 23, następuje: 

1) na wniosek rodziców, 

2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do 

egzaminu klasyfikacyjnego albo nie zdało rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

28. Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny 

program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa 

udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

29. Indywidualne nauczanie obejmuje dzieci i młodzież, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczania do szkoły. 

30. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania organizowanego 

zgodnie z odrębnymi przepisami, wydają zespoły orzekające działające w 

publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. 

31. Dyrektor szkoły, dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę, organizuje indywidualne nauczanie. 

32. Za spełnianie obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki 

uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w 

stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, 

organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

33. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez 

dziecko obowiązku przedszkolnego, poza oddziałem przedszkolnym oraz 

określić warunki jego spełniania, uwzględniając konieczność uzyskania 

przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii 

publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

34. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci wymagające stosowania   

specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W zależności od rodzaju 

niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, szkoła 

organizuje kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb 

umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie 

zaburzonych funkcji, rewalidację, w zależności od kadrowych możliwości 

          placówki. 

35. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania 

obowiązku nauki. 
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36.  Niespełnianie obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki 

podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji.  

37. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 

lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność 

w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w oddziale przedszkolnym lub w szkole. 

38. Droga dziecka do szkoły nie może przekroczyć: 

1) 3 km – w przypadku uczniów klas 0– IV, 

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkoły podstawowej i 

uczniów gimnazjum. 

   Jeżeli droga dziecka do szkoły, w obwodzie, której mieszka, przekracza te 

odległości gmina jest zobowiązana zapewnić bezpłatny transport i opiekę 

w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji 

publicznej. 

39. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej 

lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu 

arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, w przypadku 

ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą. 

40. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy 

programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem 

zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania 

fizycznego. 

41. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do 

której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez 

nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

42. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu 

obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń 

uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych 

uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej 

samej szkole, uczeń może: 

1) uczyć się danego języka obcego wyrównując braki programowe do 

końca roku szkolnego, 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył 

się w poprzedniej szkole, 

3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole. 

43. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, 

jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin 

klasyfikacyjny. Egzamin ten przeprowadza nauczyciel danego języka 

obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły. 
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44. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani  

 do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, z      

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 15, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do 

zajęć szkolnych, 

4) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora 

szkoły, w obwodzie której mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego 

przez uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie 

dyplomatycznym innego państwa w Polsce, 

5) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, 

warunków nauki określonych w zezwoleniu. 

 

§ 29 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi przejawami przemocy 

fizycznej lub psychicznej oraz ochronę poszanowania godności, 

3) do zapoznania się z obowiązującym prawem zapisanym w statucie 

szkoły oraz z  programem nauczania, jego treścią, celami i 

wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, 

4) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości ustalonych 

sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu, 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących 

życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych -  jeżeli nie 

narusza tym dobra innych osób i szkoły, 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym i innych działaniach szkoły, 

7) nietykalności osobistej, 

8) wypoczynku i czasu wolnego, 

9) nauki religii na podstawie deklaracji rodziców (prawnych opiekunów), 

10) oddziaływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz w 

innych organizacjach szkolnych, 

11) organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

12) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 



 49 

13) redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

14) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

15) korzystania z pomocy doraźnej, w tym pomocy stypendialnej, 

materialnej i opieki zdrowotnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

16) rozwijania zainteresowań, talentów i zdolności oraz pomocy w 

przypadku trudności w nauce, 

17) korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, 

zgodnie z odrębnymi przepisami oraz z poradnictwa zawodowego, 

18) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków i pomocy 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i innych, 

19) korzystania ze zorganizowanych form turystyki i wypoczynku, 

20) poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych i  

rodzinnych, 

21)  w przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania 

indywidualnego w miejscu zamieszkania, 

22) korzystania z opracowanych indywidualnych wymagań zgodnie z 

możliwościami i potrzebami, jeśli posiada orzeczenie poradni 

psychologiczno – pedagogicznej o stwierdzeniu specyficznych 

trudności w uczeniu się lub deficytów rozwojowych 

uniemożliwiających  sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania. Uczeń te ma prawo przystąpienia 

do sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej lub egzaminu 

gimnazjalnego, 

23) do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, 

pedagoga, samorządu uczniowskiego, rady rodziców – zarówno w 

przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęci ugruntowania i 

poszerzenia swoich wiadomości, i rozwoju zainteresowań, 

24) w szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność) 

uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z 

nauczycielem, w czasie wspólnie uzgodnionym, w celu nadrobienia 

powstałych zaległości w nauce, 

25) pozostałe prawa i uprawnienia ucznia, które zawarte są w 

rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej. 

2. W przypadkach naruszania praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą złożyć skargę do wychowawcy klasy lub 

bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

3. Skarga jest rejestrowana w rejestrze skarg. 

4. Skarga winna być rozpatrzona jak najszybciej, nie później niż w terminie 

dwóch tygodni od daty jej zarejestrowania. 

5. Jeśli skargę może rozpatrzyć wychowawca określa sposób jej 

rozwiązania, informuje dyrektora szkoły i odnotowuje to w dokumentacji 

szkolnej. 
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6. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia i rozwiązania skargi przez 

wychowawcę zadanie to wykonuje dyrektor szkoły. 

 

§ 33 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie, a 

zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego udziału w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego 

przygotowywania się do nich, 

2) pisemnego usprawiedliwiania przez rodziców (prawnych opiekunów), 

nieobecności na zajęciach  edukacyjnych, 

3)  brak usprawiedliwienia w określonym terminie (7 dni od powrotu do 

szkoły) skutkuje obniżaniem oceny zachowania, 

4) zwalniać się z lekcji wyłącznie na pisemną prośbę rodziców (prawnych 

opiekunów) lub osobiście przez nich, 

5)  dbania o schludny wygląd i higienę osobistą (zakaz farbowania 

włosów, malowania paznokci, stosowania makijażu, noszenia 

kolczyków, itp.), 

6) zakazu używania i korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych, 

7) przynoszenia do szkoły rzeczy i przedmiotów wartościowych, 

8) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcy oraz pozostałym 

pracownikom szkoły, 

9) dbałości o dobre imię szkoły oraz poszanowania jej imienia, 

10) przestrzegania porządku szkolnego, dbałości o zdrowie oraz 

bezpieczeństwo własne i innych uczniów,  

11)  przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do wszystkich 

członków społeczności szkolnej, zarówno w szkole jak i poza nią, 

12) przestrzegania zasad kultury w codziennym życiu, 

13) stosowania form grzecznościowych w stosunku do wszystkich 

pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów, 

14) przeciwdziałania przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

15) szanowania mienia cudzego i społecznego (zniszczenie lub szkodę ma 

obowiązek naprawić lub pokryć koszty uczeń, który ją wyrządził lub 

klasa, jeśli nie jest możliwe ustalenie sprawcy), 

16) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, 

nauczycieli, ustaleniom samorządów uczniowskich, 

17) przestrzegania ładu i porządku w przydzielonej sali, dbania o stan 

dekoracji, zgłaszania nauczycielowi – opiekunowi o zaistniałych 

uszkodzeniach (dotyczy to także sal lekcyjnych innych niż ta, którą 

uczeń wraz ze swoją klasą się opiekuje), 
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18) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole na zajęciach 

edukacyjnych i przerwach  oraz wycieczkach klasowych i imprezach 

rekreacyjno –kulturalnych organizowanych  przez pracowników szkoły, 

19) przebywania na terenie szkoły w czasie zajęć edukacyjnych i przerw 

pomiędzy nimi (budynek szkoły oraz teren przy szkole, pod opieką 

nauczycieli dyżurujących). 

2. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:  

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, 

2)  grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze 

reprezentacji, 

3)  imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca 

klasy lub rada pedagogiczna. 

3. Przez strój galowy należy rozumieć: 

1) dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka, 

2)  dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.  

4. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących 

ustaleń: 

1) w doborze ubioru, rodzaju fryzury należy zachować umiar pamiętając, 

że szkoła jest miejscem pracy, 

2)  na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie   

niezagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu,  

3) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki. 

 

§ 34 

 

1. Za wzorową i aktywną postawę uczeń może otrzymać następujące 

nagrody i wyróżnienia:  

1) pochwałę wychowawcy w obecności klasy, 

2) pochwałę dyrektora wobec uczniów całej szkoły, 

3) list pochwalny wychowawcy klasy do rodziców ucznia, 

4) dyplom uznania, 

5) nagrodę rzeczową, 

6) promocję z wyróżnieniem, 

7) wpis do „Złotej księgi prymusów”. 

8) znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i przeglądach artystycznych odnotowuje się na świadectwie 

szkolnym, 

9) począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania 

otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, 

10) począwszy od klasy V uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej, 

a uczeń klasy IV klasyfikacji rocznej, uzyskał z obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,00 oraz bardzo dobrą ocenę 

zachowania otrzymuje stypendium naukowe, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

11) uczeń za szczególne lub wybitne osiągnięcia w konkursach, 

olimpiadach itp. może otrzymać stypendium, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Prawo inicjatywy do udzielenia lub wytypowania uczniów do nagrody lub 

wyróżnienia przysługuje dyrektorowi, nauczycielom, wychowawcom, 

samorządowi szkolnemu i radzie rodziców. 

 

 

 

 

§ 35 

 

1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także 

naruszenie porządku szkolnego uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem lub naganą wychowawcy wobec klasy, 

2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły, 

3) naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym ustnym lub pisemnym 

powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

4) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

5) zakazem udziału we wszystkich zajęciach, organizowanych przez 

szkołę, tj. wycieczek, imprez okolicznościowych, wyjazdów do teatru, 

kina, udziału w zawodach sportowych, itp.  

6) zawieszeniem reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

7)  przeniesieniem do równoległej klasy, jeżeli taka jest.  

2. Za szczególnie rażące lekceważenie nauki i obowiązków szkolnych oraz 

postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, uczeń może 

być ukarany: 

1) wpisem do arkusza ocen, 

2) powiadomieniem sądu dla nieletnich i policji, 

3) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty. 

3. Przeniesienie ucznia do innej szkoły wymaga określonych prawem 

procedur.  

4. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o 

przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana 

środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę 

ucznia.  

5. O przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor wnioskuje gdy: 

1) uczeń nagminnie łamie przepisy statutu szkoły, otrzymał kary 

przewidziane w statucie szkoły, a stosowane środki zaradcze nie 

przynoszą pożądanych efektów, 
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2) zachowuje się w sposób demoralizujący, bądź agresywny, zagrażający 

zdrowiu i życiu innych uczniów, 

3)  dopuszcza się czynów nagannych i społecznie potępianych, np. 

wymuszeń, kradzieży, zastraszania. 

6. Wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o 

przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. 

7. Nie mogą być stosowane kary naruszające godność i nietykalność 

osobistą ucznia. 

8. Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice, prawni 

opiekunowie lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w 

formie pisemnej, odwołać się za pośrednictwem pedagoga do dyrektora 

szkoły, w ciągu 3 dni od dnia zastosowania kary. 

9. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem i przewodniczącym samorządu 

uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi 

przedstawicielami rady pedagogicznej i rady rodziców, rozpatruje 

odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia: 

1) oddalić odwołanie, 

2)  odwołać karę, 

3)  zawiesić warunkowo wykonanie kary.  

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

11. Szczegółowe zasady nakładania kar oraz ich stosowanie określa 

Regulamin przyznawania nagród i określania kar dla uczniów szkoły. 

 

§ 36 

 

1. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły, 

zasięgając opinii przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach zasięga porady przedstawiciela 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego 

szkołę.  

2. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia zgłaszają uczniowie, 

nauczyciele i rodzice (prawni opiekunowie). 

3. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.  

4. Do przestrzegania praw ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i 

nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.  

5. W przypadku nieprzestrzegania praw ucznia zawartych w ust.1 uczeń lub 

jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć skargę do wychowawcy 

klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły lub rzecznika praw dziecka. 

 

 

Rozdział X 

 

Postanowienia końcowe. 
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§ 37 

 

1. Zasady używania pieczęci: 

1) szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

2) wzór pieczęci urzędowej oraz zasady jej stosowania określają odrębne 

przepisy. Urzędową pieczęcią jest tłoczona pieczęć okrągła, 

zawierająca pośrodku wizerunek orła, ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie 

szkoły, 

3) pieczęć urzędową szkoły (z godłem w części środkowej) umieszcza się 

tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich jak: 

a) świadectwo,  

b) dyplom, 

c) kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub 

gimnazjum, 

d) legitymacja szkolna, 

e) akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

 

 

§ 38 

 

1. Szkoła posiada własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny. 

 

 

§ 39 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

 

§ 40 

 

   1.  Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

2. Wszelkie zmiany do statutu wprowadza się aneksami w porozumieniu z 

organem prowadzącym szkołę. 

 

 

§ 41 

 

1. Statut szkoły oraz aneksy do statutu muszą być zaopiniowane pozytywnie 

przez radę pedagogiczną i radę rodziców. 
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§ 42 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

§ 43 

 

1. Statut jest opublikowany na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

§ 44 

 

1. Statut został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców oraz 

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr 6/2010/2011 na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 01.12.2010r. 

 

 

                                                              § 45 

 

1. Statut wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 02.12.2010r. 

 

 

 


