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ROZDZIAŁ I 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

§ 1 

1. Nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sulisławicach zwane dalej „Szkołą”.  

2. Szkoła Podstawowa jest ośmioletnią szkołą publiczną z wygasającymi klasami gimnazjum.  

3. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować dotychczasowe klasy 

gimnazjum.  

4. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich oraz punkt przedszkolny 

dla dzieci 3-5 letnich. 

5.Cykl kształcenia w Szkole trwa 8 lat i kończy się sprawdzianem ósmoklasisty. 

6. Kształcenie w oddziałach gimnazjalnych kończą się egzaminem gimnazjalnym.   

7.Szczegółowe zasady, przebieg sprawdzianu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego określa 

okręgowa komisja egzaminacyjna, za organizację i przebieg odpowiada dyrektor szkoły.  

 

§ 2 

Siedziba Szkoły mieści się w Sulisławicach 120, 27-670 Łoniów, powiat sandomierski, 

województwo świętokrzyskie. 

§ 3 

1.Ustalona nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Szkoła posiada własną pieczęć 

i stempel.  

2. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Dokumentację prowadzi się według obowiązujących przepisów.  

 

§ 4 

1. Organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową w Sulisławicach jest Gmina Łoniów.  

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Kielcach. 

 

§ 5 

Inne informacje o Szkole 

1. Zasady dotyczące rekrutacji i przyjmowania uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy.  

2. Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz 

przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania.  

3. Nauka w szkole jest bezpłatna.  
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4. Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę  w 

szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, podlegające obowiązkowi 

szkolnemu korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.  

5. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami.  

6. Kształcenie, wychowanie i opiekę  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na 

każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi.   

7. W Szkole działa biblioteka, świetlica szkolna oraz stołówka.  

8. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników w szkole prowadzony jest 

elektroniczny monitoring wizyjny:  

1) kamery monitoringu wizyjnego mogą być umieszczone na zewnątrz i wewnątrz budynku 

szkolnego,  

2) monitoring prowadzony jest nieprzerwanie przez całą dobę,  

3) zapis ze wszystkich kamer przechowywany jest na twardym dysku rejestratora przez 30 dni,  

4) odczytu zapisu rejestratora dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona, 

nagrania zapisane w rejestratorze mogą być użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia wykroczeń 

przeciwko uczniom, pracownikom, innym osobom przebywającym na terenie szkoły lub mieniu 

szkolnemu. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 6 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo 

oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte 

w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych 

ucznia oraz potrzeb danego środowiska.  

§ 7 

1. Celem Szkoły jest:  

1) zapewnienie uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny, 

emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 
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oraz predyspozycjami, możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności 

osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,  

2) wprowadzenie uczniów w świat kultury, sztuki i nauki wybranych dyscyplin na poziomie 

umożliwiającym dalsze kształcenie, zapewnienie uczniom warunków umożliwiających zdobycie 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły oraz złożenia 

egzaminów końcowych, 

3) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności,  

4) stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów i zainteresowań 

społecznych, artystycznych oraz sportowych, 

5) rozwijanie umiejętności społecznych, dążenie do umacniania w uczniach wiary we własne siły i 

możliwości osiągnięcia sukcesów oraz dążenia do osiągania celów, 

6) rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy i potrzeby innych 

ludzi,  

7) dążenie do umacniania w uczniach poczucia tożsamości narodowej, kulturowej, historycznej, 

narodowej i etnicznej,  

8) rozwijanie w uczniach umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, 

kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu ucznia, 

9) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia 

innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, 

10) rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie wrażliwości 

estetycznej oraz zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia, 

11) ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w 

społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych,  

12) kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych i umiejętności ich 

rozwiązywania, 

13) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i 

społecznemu, takich jak:  

a) uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,  

b) poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi,  

c) ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,  

d) kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze,  

e) podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.  

f) postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 
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postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.  

 

§ 8 

Zadaniem Szkoły jest:  

1) zapewnienie opieki i wspomagania w rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym  

i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną,  

2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,  

3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do psychofizycznych możliwości uczniów,  

4) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,  

5) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci,  

6) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i 

ruchowej,  

7) inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć,  

8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań 

prozdrowotnych,  

9) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju,  

10) stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności,  

11) kształtowanie patriotyzmu oraz postawy dociekliwości i refleksyjności,  

12) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w 

życiu gospodarczym;  

13) systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i 

zapobieganie tym zjawiskom, podejmowanie działań z uczniami, u których zespół zjawisk 

psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania 

uzależnień; prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promowanie zdrowia psychicznego; 

współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami zdrowia psychicznego 

lub innymi poradniami specjalistycznymi, także z policją i sądem,  

14) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,  

15) współdziałanie z rodzicami, rodziną i wspomaganie wychowawczej roli rodziny,  

realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, podejmowanie odpowiednich 

kroków w celu zapobieżenia wszelkiej dyskryminacji. 

 

§ 9 
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Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych 

z uwzględnieniem obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, 

a w szczególności:  

1) zapewnia uczniom (oraz pracownikom) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie 

pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych 

przez Szkołę poza jej terenem, 

2) organizuje zajęcia obowiązkowe, nieobowiązkowe, pozalekcyjne zgodne z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami, za przestrzeganie których odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący i 

przeprowadzający zajęcia, 

3) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego 

przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata, 

4) zapewnia zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę nad uczniami w trakcie organizowanych 

przez Szkołę wycieczek, imprez sportowych, turystycznych i innych zajęć poza terenem placówki 

poprzez zobowiązanie nauczycieli lub innych organizatorów do przestrzegania stosownych 

przepisów oraz przedkładania dyrekcji szkoły na 3 dni przed planowanymi zajęciami poza szkołą 

dokumentacji zawierającej: zgłoszenie i program imprezy, deklarację odpowiedzialności oraz listę 

uczestników, co jest niezbędne do uzyskania zgody na odbycie zajęć, 

5) organizuje dyżury nauczycieli w Szkole oraz na posesji szkolnej zgodnie z wewnętrznymi 

procedurami, 

6) umożliwianie pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism w 

bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań 

sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali 

gimnastycznej lub innych obiektach sportowych, 

7) dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich życie również poprzez:  

a) zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach 

przedmiotowych, godzinach z wychowawcami oraz apelach,  

b) zawiadamianie rodziców i pracowników o problemach zdrowotnych dziecka zgodnie z 

wewnętrznymi procedurami,  

c) udzielanie pomocy uczniom w nagłych sytuacjach zgodnie z wewnętrznymi procedurami,  

d) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,  

e) racjonalne planowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  

f) dostosowanie sprzętu szkolnego i warunków pracy uczniów do ich wzrostu i rodzaju 

pracy,  
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g) w miarę możliwości opiekę pielęgniarską. 

8) zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną 

społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń 

wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 

 

§ 10 

1. Zadania określone w §9 Szkoła wypełnia, organizując edukację w ramach podstaw 

programowych, przyjętych programów edukacyjnych, wychowawczo-profilaktycznych oraz 

szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu podręczników i planów nauczania 

określonych właściwymi przepisami, a także poprzez naukę przedmiotów dodatkowych, naukę wg 

szkolnych programów przedmiotowo-wychowawczych w klasach autorskich, kształcenie specjalne, 

udział młodzieży w zajęciach wyrównawczych, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach 

edukacyjnych, seansach filmowych, spektaklach teatralnych, koncertach, spotkaniach z wybitnymi 

ludźmi oraz poprzez współpracę ze szkołami europejskimi.  

2. Szkoła, organizując edukację dzieci, uwzględnia zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony 

zdrowia.  

3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne formy 

wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz 

opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i 

sposób przekazywania tych informacji. 

4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

 a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

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

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  
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5. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły mogą być także zajęcia edukacyjne 

takie, jak: nauka religii, zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury oraz 

wiedza o życiu seksualnym człowieka, organizowane są one w trybie określonym w odrębnych 

przepisach. 

6. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 4 pkt 2), organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu 

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

7. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 4 i 5 zajęcia edukacyjne.  

8. Szkoła realizuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, który zatwierdza Rada 

Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.  

 

§ 11 

Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły 

1. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych,  

korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:  

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci,  

2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin,  

3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych,  

4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.  

2. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła 

nawiązuje współpracę z:  

1) inspektorem ds. nieletnich;  

2) kuratorem sądowym;  

3) Policyjną Izbą Dziecka;  

4) Pogotowiem Opiekuńczym;  

5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami 

Poprawczymi;  

6) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.  

3. Szkoła podejmuje współdziałania ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej. 
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§ 12 

Indywidualny program lub tok nauki 

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań 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. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku, 

a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole.  

3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:  

1) rodzice ucznia; 

2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia (za zgodą 

rodziców).  

4. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia.  

5. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 przekazuje wniosek 

dyrektorowi szkoły dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach ucznia. 

Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia.  

6. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt 

programu, który ma realizować uczeń.  

7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 6 jest zobowiązany zasięgnąć 

opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

8. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się:  

1) w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej lub poradni psychologiczno-pedagogicznej;  

2) jeżeli indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia, nie sprzyja ukończeniu 

szkoły w skróconym czasie.  

9. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji.  

10. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas nie krótszy niż jeden rok 

szkolny.  

11. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku:  

1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego;  

2) złożenie przez ucznia lub jego rodziców oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu 

lub toku nauki.  

12. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor w 

porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego 

obowiązków a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż godzinę 
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tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie.  

13. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo odnotować 

w arkuszu ocen.  

§ 13 

Pomoc pedagogiczno - psychologiczna 

1. Szkoła udziela rodzicom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego oraz zajęć 

terapeutycznych we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi lub innymi 

organizacjami społecznymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, a także w miarę możliwości 

organizuje pomoc materialną i rzeczową.  

2. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz 

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

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.   

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:  

1) diagnozowaniu środowiska ucznia;  

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu 

ich zaspakajania;  

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;  

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami kierunkowymi;  

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo- profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;  

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;  

8) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;  

9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;  

11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z 

realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

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

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;  

12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;  
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14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych  

wg procedur.  

4. W ramach funkcjonowania pomocy psychologicznej- pedagogicznej szkoła zapewnia:  

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,  

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;  

3) zajęcia specjalistyczne;  

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 

resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;  

5) integrację uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami 

pełnosprawnymi;  

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.  

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i 

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:  

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego;  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) ze szczególnych uzdolnień;  

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

6) z zaburzeń komunikacji językowej;  

7) z choroby przewlekłej;  

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

9) z niepowodzeń edukacyjnych;  

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.  

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:  

1) Oddziału klas terapeutycznych:  

a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających 

dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych 

oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej,  
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b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z 

uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,  

c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego w 

przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby,  

d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób,  

e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej;  

2) zajęć rozwijających uzdolnienia:  

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,  

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,  

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;  

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych : 

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu 

edukacyjnego,  

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;  

4) zajęć specjalistycznych:  

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5,  

b) logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia 

komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4,  

c)socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z 

dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 

uczestników tych zajęć wynosi do 10;  

5) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia - dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze 

względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą 

realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają 

dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Objęcie 

ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika 

potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje 

wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 

a) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz 

b) indywidualnie z uczniem. 
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5) warsztatów, 

6) porad i konsultacji, 

7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej. 

7. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia 

albo pełnoletniego ucznia.  

8. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły 

niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego 

ucznia.  

9. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, 

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym.  

10. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć  

11. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:  

1) rodzicami uczniów;  

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;  

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;  

4) innymi szkołami i placówkami;  

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.  

12. 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;  

5) pielęgniarki szkolnej;  

6) pomocy nauczyciela;  

7) pracownika socjalnego;  

8) asystenta rodziny;  

9) kuratora sądowego.  

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

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub 

specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.  
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§ 14 

Organizacja nauczania indywidualnego, specjalnego  oraz zajęć rewalidacyjnych 

1. Uczniowie z zaburzeniami rozwoju, uczniom kalekim lub przewlekle chorym szkoła umożliwia 

wypełnienie obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego, specjalnego, zajęć 

rewalidacyjnych.  

2. O potrzebie zapewnienia uczniowi wyżej wymienionej formy spełniania obowiązku orzeka 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Szkoła organizuje je na wniosek rodziców ucznia i 

zaświadczenia lekarskiego.  

3. Decyzję o nauczaniu indywidualnym, specjalnym i rewalidacji podejmuje dyrektor szkoły na 

podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej.  

4. Tygodniowy wymiar godzin wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego regulują 

odrębne przepisy.  

5. Zajęcia wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego należy realizować co najmniej w 

ciągu 3 dni w tygodniu.  

6.Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym i specjalnym ujęty jest w ewidencji danego oddziału 

klasy oraz  klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami. 

 

§ 15 

Doradztwo edukacyjno - zawodowe 

1. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.  

2. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności doradztwo edukacyjno-

zawodowe.  

3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, z planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji  

edukacyjnych, zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą 

nauczyciele i specjaliści. 
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ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY 

 

§16 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców,  

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Zadania i kompetencje powyższych organów określa Statut Szkoły.  

 

§ 17 

 Organy wymienione w § 16 pkt 2-4 działają w oparciu o własne regulaminy, które nie mogą być 

sprzeczne z Ustawą Prawo oświatowe oraz niniejszym statutem. 

 

§ 18 

 1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz 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 sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.  

2. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest 

obowiązany powiadomić: 

 1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

 2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.  

 

§ 19 

Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności: 

 1) kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,  

 2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,  

 3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
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 4) realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, 

 5) organizacja i właściwy przebieg egzaminów ósmoklasisty przeprowadzanych na koniec klasy 

VIII szkoły podstawowej; 

 6) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariatu, stowarzyszeń i innych organizacji, w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły.  

7) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem, sprawującymi profilaktyczną 

opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL 

ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;  

8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, np. podawanie do 

publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów i podręczników; podejmowanie działań 

organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły, określanie w 

porozumieniu z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną oraz po uzyskaniu opinii Samorządu 

Uczniowskiego wzoru jednolitego stroju szkolnego;  

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia; 

10) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w obwodzie, 

w którym mieszka dziecko. 

 

§ 20 

Dyrektor Szkoły realizuje uchwały Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej podjęte w ramach 

kompetencji stanowiących.  

 

§ 21 

 Dyrektor Szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, także organizuje administracyjną, finansową i 

gospodarczą obsługę Szkoły. 

§ 22 

 Dyrektor Szkoły współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.  

 

§ 23 

 Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą 

Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.  
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§ 24 

 Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego (nauki) przez uczniów szkoły i dzieci 

mieszkające w obwodzie Szkoły. Podejmuje decyzje o przyjmowaniu uczniów do szkoły, ukaraniu 

ucznia.  

 

§ 25 

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

dotyczących kształcenia, wychowania, opieki.  

2. W jej skład wchodzą wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele.  

3. Jej przewodniczącym jest dyrektor Szkoły, który prowadzi i przygotowuje zebrania rady 

pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i 

porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.  

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 

organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy 

przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady 

pedagogicznej.  

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.  

6. Dyrektor szkoły przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej 

i Radzie Rodziców informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą: zakres 

wykonania planu; wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, podjęte działania wynikające 

z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach. 

 

§ 26 

 Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

 1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,  

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

 3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
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 4) podejmowanie uchwały w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego 

zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców biorąc 

pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręczników ich przystosowanie dydaktyczne i 

językowe oraz wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez 

kilka lat, 

 a) szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników i materiałów 

edukacyjnych obowiązuje we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata 

szkolne.  

b) zmiany w szkolnym zestawie podręczników i materiałów ćwiczeniowych może być 

dokonywane, jeżeli taka konieczność wynika z braku możliwości zakupu danego 

podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego oraz w razie potrzeby 

uzupełnienia zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiałów 

ćwiczeniowych, 

 c) materiały ćwiczeniowe obowiązują w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym.  

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

 6) ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.  

  

§ 27 

 Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

 2) projekt planu finansowego szkoły, składanego przez Dyrektora Szkoły;  

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

 4) propozycje dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. 

 

§ 28 

Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie 

Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.  
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§ 29 

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Szkoły i dokonuje jego zmian po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Wniosek o dokonanie zmian mogą złożyć organy Szkoły.  

 

§ 30 

 Rada Pedagogiczna opiniuje propozycje w sprawie przenoszenia uczniów do innych oddziałów 

Szkoły. 

 

§ 31 

 Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.  

 

§ 32 

 Dyrektor Szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej ma prawo zaproszenia osób trzecich na jej posiedzenie.  

 

§ 33 

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 

protokołowane. 

 

§ 34 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków i obowiązują wszystkich nauczycieli i uczniów Szkoły.  

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

pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i 

innych pracowników szkoły. 

 

§ 35 

 Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  
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§ 36 

 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów Szkoły.  

 2. W skład Rady Rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu Klasowych Rad Rodziców, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Klasowych Rad Rodziców, o których mowa w 

ust. 2-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców 

szkoły. 

5. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.  

6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach Szkoły.  

7. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 8, należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

realizowanego przez nauczycieli  

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i 

działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;  

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

Szkoły.  

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,  

5) opiniowanie wniosku o podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną 

organizację, o których mowa w § 40 ust. 2, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności 

przez dyrektora szkoły, 

 6) w porozumieniu z dyrektorem szkoły określić wzór jednolitego stroju oraz określić sytuacje, w 

których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia jednolitego stroju ze względu 

na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub w 

określonych dniach. 

 8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 7. pkt. a) i b), 
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program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę 

Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 9. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rodziców 

określa regulamin, o którym mowa w ust.4. 

 

§ 37 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze 

Statutem Szkoły.  

3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 

§ 38 

 1. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia, 

takich jak: 

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

wymaganiami edukacyjnymi,  

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

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

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,  

 4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

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

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,  

 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,  

 7) prawo opiniowania propozycji skreślenia z listy uczniów. 

 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu.  

3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
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§ 39 

 1. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje 

reprezentacje, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

 2. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi 

Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej podczas posiedzeń tych organów.  

3. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie 7 dni od ich przedłożenia.  

 

§ 40 

1. Szkoła zapewnia warunki do właściwego współdziałania organów wymienionych w § 17, w 

szczególności zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach swoich kompetencji określonych w Ustawie Prawo oświatowe, Statucie Szkoły oraz w 

regulaminach własnych.  

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły.  

3. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa w ust. 

2, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.  

4. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady Pedagogiczne.  

 

§ 41 

1. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły odnośnie 

podejmowanych i planowanych działań lub decyzji poprzez: 

 1) wydawanie zarządzeń przez Dyrektora Szkoły,  

2) spotkania z Radą Pedagogiczną, 

 3) zebrania ogólne i klasowe rodziców,  

4) spotkania z Radą Rodziców,  

5) spotkania z Samorządem Uczniowskim. 

 6) udostępnianie informacji w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.  

 7) korespondencję oraz ogłoszenia na terenie szkoły.  

2. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych w 
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terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

§ 42 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 

Dyrektora; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor  jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej 

ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;  

3) Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych  

w ciągu 14 dni od dnia złożenia informacji o sporze.  

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest 

zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu 

organów Szkoły, z tym, że Dyrektor  wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.  

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności przeprowadza postępowanie mediacyjne,  

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne. 

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

 

§ 43 

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

Szczegółowe formy współdziałania określają wewnętrzne regulaminy.  

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców 

oraz zebrania.  

3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może 

być mniejsza niż 2 razy w półroczu. 

4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu 

z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym 

terminie.  

5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 

 1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów;  

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn 
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trudności w nauce: 

a) na zebraniach,  

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, 

konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,  

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;  

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;  

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;  

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 

prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.  

 

§ 44 

Działalność wolontariatu 

1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.  

2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i 

opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora 

szkoły.  

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych 

może sprawować wolontariusz.  

4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach 

wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.  

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§45 

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

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  

2. Dyrektor Szkoły może także ustalić w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych w wymiarze do 6 dni, przy akceptacji Rady Pedagogicznej, 

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

3. W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Szkoła organizuje 

zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Szkoła informuje rodziców o możliwości udziału uczniów w 

zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych  w tych dniach. 
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4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,  niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć  

dydaktyczno-wychowawczych Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego ustalić inne 

dodatkowe dni wolne, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w 

wyznaczone soboty. 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po uprzednim 

wyrażeniu opinii przez organ  sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą.  

6. Arkusz organizacji szkoły zawiera w szczególności liczbę pracowników szkoły,  w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, 

ogólną liczbę godzin kół zainteresowań, kół przedmiotowych i innych zajęć pozalekcyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.  

 

§46 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, w którym liczba nie powinna 

przekraczać 32 uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z ramowym 

planem nauczania i wybranym programem dopuszczonym do użytku szkolnego.  

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

nie więcej niż 25 uczniów. 

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych 

do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, 

dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów 

jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.  

a) Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad 

liczbę określoną w ust. 2 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. 

b) Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej 

niż o 2 uczniów. 

c) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie 

z ust. a i b w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela 

prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

d) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. a i b, może funkcjonować ze 
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zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

 

§47 

Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę arkusza 

organizacyjnego ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

§48 

1.  Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny. 

2. Czas trwania lekcji wynosi 45 minut i dotyczy zarówno zajęć obowiązkowych 

i nadobowiązkowych. 

3. Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o ustaleniu innego czasu trwania godziny lekcyjnej (od 

30 do 60 min.) zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.  

4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

5. Liczba tygodniowych godzin lekcyjnych, w poszczególnych latach nauki, musi być zgodna 

z ramowym planem nauczania dla każdego etapu edukacyjnego. 

 

§49 

1. Dyrektor dokonuje corocznego podziału oddziałów na grupy, na zajęciach wymagających 

specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa uwzględniając wysokość środków finansowych 

posiadanych przez szkołę oraz zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów 

nauczania. 

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, 

dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach 

liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach 

liczących powyżej 30 uczniów. 

4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzone są w grupach liczących od 12 

do 26 uczniów. 

5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów 

podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.  2 oraz na zajęciach wychowania 
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fizycznego, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.  

6. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub 

organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. 

 

§50 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, między oddziałowych, między klasowych, a także 

podczas wycieczek i wyjazdów. 

2. Czas trwania zajęć wymienionych w punkcie 1 ustala się zgodnie z §48  pkt. 2 lub pkt. 3. 

3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 

finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczby uczestników zajęć 

gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób. 

 

§51 

Formy i tryb udzielania pomocy materialnej uczniom 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego 

ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. 

2. Dyrektor Szkoły ustala odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, uwzględniając 

możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej 

opieki w zakresie żywienia. 

3. Uczniowie z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej korzystają z pomocy finansowej: 

1) bezpłatne obiady-wychowawca i pedagog proponują uczniów do OPS w celu objęcia 

dożywianiem, 

2) bezpłatny wypoczynek zimowy i letni uczniów typują wychowawcy i pedagog, zatwierdza 

dyrektor szkoły. 

 

§52 

Biblioteka szkolna 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka w oparciu o roczny plan pracy biblioteki. 

2. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczy 

w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej. Pełni rolę ośrodka informacji 

w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, inne 
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osoby-za zgodą dyrektora szkoły. 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu. 

 

§53 

1. Biblioteka pełni funkcje: 

1) kształcąco-wychowawczą poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką 

szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposabianie ich do 

samokształcenia; 

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;  

c) kształtowanie kultury czytelniczej, wdrażanie czytelników do poszanowania książki, 

czasopisma i innych materiałów bibliotecznych; 

d) udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej zwłaszcza przez 

współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej 

i samokształcenia; 

e) pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym, w dokształcaniu się i pracy 

twórczej; 

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez: 

a) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu uzdolnień i 

zainteresowań uczniów, ich osiągnięć i trudności;  

b) rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych 

uczniów; 

c) otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych; 

d) okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce; 

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez: 

a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów; 

b) zapewnienie pomocy uczniom w organizowaniu czasu wolnego. 

2. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza. 

1) Praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje: 

a) udostępnienie zbiorów; 

b) udzielanie informacji bibliotecznych, , bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, 

informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach; 

c) rozmowy z czytelnikami o książkach; 
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d) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru 

lektury; 

e) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji;  

f) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom kół zainteresowań potrzebnych 

im materiałów; 

g) udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych w bibliotece (lekcje, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, godziny do 

dyspozycji wychowawcy klasy, zajęcia kół zainteresowań); 

h) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie; 

i) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów; 

j) przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia Rady Pedagogicznej; 

k) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek; 

l) organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa i 

rozwijania kultury czytelniczej uczniów np.: konkursów czytelniczych, apeli bibliotecznych, 

wycieczek, zgaduj-zgaduli itp. 

2) Prace organizacyjne obejmują: 

a) gromadzenie zbiorów; 

b) ewidencję zbiorów; 

c) opracowanie biblioteczne i techniczne zbiorów; 

d) selekcję zbiorów; 

e) konserwację zbiorów; 

f) organizację warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, 

prowadzenia katalogów, kartotek itd.); 

g) organizację udostępniania zbiorów;  

h) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną; 

3) Współpraca z rodzicami i innymi instytucjami: 

a) udział rodziców w przygotowaniu imprez czytelniczych; 

b) informowanie rodziców o czytelnictwie; 

c) organizowanie wycieczek do bibliotek różnych sieci.  

 

§54 

Świetlica szkolna 

1. Świetlica szkolna działa w oparciu o roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

2. Cele i zadania świetlicy: 
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1) celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zorganizowanej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji;  

2) organizowanie dożywiania uczniów. 

3. Obowiązki nauczycieli świetlicy: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej oraz przyzwyczajanie do 

samodzielnej pracy umysłowej;  

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na 

powietrzu; 

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

zakresie, stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki 

oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 

4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie higieny i czystości oraz dbałość 

o zachowanie zdrowia; 

5) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności; 

6) współdziałanie  z nauczycielami innych świetlic, a w miarę potrzeby z placówkami 

upowszechniania kultury, sportu oraz innymi instytucjami funkcjonującymi w środowisku.  

4. Świetlica wyposażona jest w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację pracy 

opiekuńczo-wychowawczej, a zwłaszcza: 

1) sprzęt audiowizualny, 

2) przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw sportowych, 

3) czasopisma, książki, materiały, gry i przybory do zajęć artystycznych, technicznych itp. 

5. Organizacja pracy świetlicy: 

1) świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy; 

2) dni i godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska oraz organizacji dowożenia; 

3) świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, liczba uczniów w grupie nie powinna 

przekraczać 25 osób; 

4) prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego określa regulamin wewnętrzny świetlicy.  

5. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, 

2) dzienniki zajęć. 
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§55 

1. Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia dla realizacji celów statutowych, a ponadto może 

posiadać: 

1) sklepik szkolny, 

2) ogródek szkolny, 

3) gabinet pielęgniarki szkolnej, 

4) gabinet terapii pedagogicznej, 

5) gabinet logopedy, 

6) archiwum, 

7) szatnie, 

8) pomieszczenia dla działalności organizacji uczniowskich. 

 

 

ROZDZIAŁ  V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§56 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi. 

2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego, może zatrudnić również specjalistów 

wspomagających proces nauczania i wychowania. Zadania specjalistów określają zakresy czynności 

opracowane przez dyrektora szkoły. 

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1 i 2 określają 

odrębne przepisy.   

                                                          

§57 

Zakres zadań nauczyciela 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawcza i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy. 

2. Nauczyciel dba o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów (wychowanków): 

1) zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 

uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,  

2)  powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie 

potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika 

obsługi o fakcie przebywania osób postronnych, 

3) powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych 



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Sulisławicach 

 

33 

 

zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i 

życia uczniów. 

3. Na nauczycielu pracującym w szkole spoczywają obowiązki związane z: 

1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, m.in. pełnienie dyżurów 

na przerwach zgodnie z harmonogramem. 

2) prawidłowym, dostosowanym do potrzeb przebiegiem procesu dydaktycznego, 

wychowawczego i opiekuńczego, poprzez opracowywanie planów pracy. 

3) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

4) wspieraniem procesu rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

5) bezstronnością i obiektywizmem w ocenianiu  uczniów oraz sprawiedliwym ich 

traktowaniem, 

6) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów, 

7) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i podnoszeniem poziomu 

swojej wiedzy merytorycznej, 

8) organizowaniem zajęć zespołu klasowego, kształtowaniem dobrej atmosfery pracy, 

życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni  wśród  uczniów, 

9) szanowaniem godności osobistej ucznia, 

10)  kształtowaniem i wychowaniem  młodzieży w poczuciu umiłowania ojczyzny, 

poszanowaniu Konstytucji RP, tolerancji , wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i 

szacunku do pracy ludzkiej, 

11)  dbaniem o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między narodami.                

                                

§58 

Zakres zadań wychowawcy oddziału 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi 

uczącemu w tym oddziale, zwanemu wychowawcą, 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

3. Wychowawca pełni opiekę wychowawczą nad uczniami a w szczególności: 

1) pełni zasadniczą rolę w realizacji programu wychowawczego szkoły, który stanowi załącznik do 

statutu, opracowuje plan pracy wychowawczej, 

2) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, procesu jego uczenia się oraz przygotowania do 
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życia w rodzinie i społeczeństwie, 

3) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów,  

4) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz 

pomiędzy uczniami a członkami społeczności szkolnej,  

5) otacza indywidualna opieką każdego wychowanka, 

6) planuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, integrujące zespół 

uczniowski, 

7) ustala treści i formy realizacji zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,  

8) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując ich działania 

wychowawcze wobec ogółu uczniów, oaz tych którym potrzebna jest indywidualna opieka. 

Pomoc uczniom zdolnym i mającym problemy w nauce. 

9) utrzymuje kontakty z rodzicami w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

b) współpracy z rodzicami w zakresie ich działań wychowawczych i otrzymania pomocy 

zwrotnej w ramach prowadzonych działań, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

10) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami. Organizację i formy udzielania tej 

pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy 

psychologicznej i  pedagogicznej, 

11) ochrania uczniów przed skutkami demoralizacji poprzez organizowanie niezbędnej opieki 

profilaktycznej 

12) prowadzi dokumentację klasy 

a) dziennik lekcyjny, 

b) arkusze ocen, 

c) zeszyt obserwacji, 

4. Wychowawca i nauczyciel przedmiotu określa formy i częstotliwość kontaktów z rodzicami, nie 

rzadziej niż raz na kwartał. 

5. Wychowawca i nauczyciel może korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrekcji 

szkoły oraz rady pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i 

instytucji. 

6. Poczatkującym nauczycielom – wychowawcom szkoła zapewnia pomoc merytoryczną i 

metodyczną poprzez powierzenie ich opiece  doświadczonym nauczycielom tego samego lub 

zbliżonego przedmiotu. 

7. Wychowawca klasy na zlecenie Dyrektora lub w wyniku uchwał rady pedagogicznej realizuje 
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inne jeszcze bardziej szczegółowe zadania, wynikające z aktualnego planu i życia szkoły. 

 

§ 59 

Zakres zadań nauczyciela wspierającego 

1. W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba objęcia ucznia kształceniem specjalnym, w szkole zatrudnia 

się nauczyciela współorganizującego to kształcenie, tj. nauczyciela wspierającego.  

2. Nauczyciel wspierający wykonuje zadania wyznaczone przez Dyrektora szkoły,  

a w szczególności: 

1) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone  

w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym; 

2) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniem  

niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym  niedostosowaniem 

społecznym; 

3) uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz  

w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, o którym mowa w pkt 1, 

realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udziela pomocy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom  

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, o którym 

mowa w pkt 1,, w doborze form i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym 

społecznie lub zagrożonym  niedostosowaniem społecznym. 

 

§60 

Zakres zadań pedagoga szkolnego 

1. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów, 

2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym uczniom, 

3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, 

4) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne, 

5) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych niż wymienione w przepisach poprzedzających, 

form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym, 

6) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w 

wychowywaniu własnych dzieci. 

7) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami 
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sprawiającymi trudności wychowawcze. 

8) Koordynowanie działań szkoły z zakresu poradnictwa zawodowego ułatwiającego wybór 

kierunku dalszego kształcenia. 

3. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor szkoły.  

4. Pod koniec roku szkolnego pedagog składa sprawozdanie ze swojej pracy. 

5. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność  na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

6. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny w szczególności: 

1) może przeprowadzać wywiady środowiskowe, 

2) może korzystać z dokumentów pozostających w gestii szkoły,  

3) współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, policją, sądem i stosownie do potrzeb z 

innymi podmiotami. 

 

§61 

Zakres działań lidera WDN 

1. Lider WDN współpracuje z Dyrektorem Szkoły w zakresie planowania i organizacji 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

2. Do zadań lidera WDN należy w szczególności: 

1) wspieranie nauczycieli w rozwoju ich j kompetencji wychowawczych i dydaktycznych, w tym 

doskonalenie form i metod pracy nauczyciela, ich odpowiedzialności za rozwój ucznia oraz 

kształcenia umiejętności rozwiązywanie aktualnych problemów szkolnych; 

2) diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia,  

3) koordynowanie działań szkoły w ramach sieci współpracy i samokształcenia; 

4) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli; 

5) przygotowanie oferty  szkoleń w ramach wspomagania nauczycieli;  

6) przygotowanie projektu organizacji doskonalenia nauczycieli,  w tym projektu uchwały Rady 

Pedagogicznej w zakresie ustalenia tej organizacji;  

7) prowadzenie dokumentacji procesu doskonalenia nauczycieli w Szkole. 

 

§62 

Pracownicy niepedagogiczni  

1. Szkoła zatrudnia: 

1) pracowników administracji: sekretarz, intendentka; 

2) pracowników obsługi: kucharka, pomoc kuchenna, sprzątaczki, konserwator. 



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Sulisławicach 

 

37 

 

2. Pracownicy obsługi wykonują zadania zgodnie z zakresami obowiązków opracowanymi przez 

Dyrektora. 

2. Pracownicy obsługi maja obowiązek reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące 

zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. 

3. Upoważniony przez Dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób 

postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o 

tym fakcie Dyrektora szkoły, lub skierować tę osobę do Dyrektora. 

4. Pracownicy szkoły powinni niezwłocznie zawiadomić Dyrektora szkoły o wszelkich 

dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla 

zdrowia lub życia uczniów. 

 

§63 

Zespoły nauczycielskie 

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo 

– zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje powołany  przez Dyrektora przewodniczący zespołu.  

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie 

decyzji w sprawie wyboru programu nauczania, 

2) wspólne opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników 

nauczania, stymulowania rozwoju uczniów, 

3) opiniowanie opracowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych 

programów nauczania, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, a także uzupełnianie ich wyposażenia. 

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

szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 
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ROZDZIAŁ VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§64 

Prawa i obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma następujące prawa: 

1) prawo do informacji: 

a) prawo do znajomości praw, procedur odwołania się, 

b) znajomości programów nauczania, zasad oceniania, jawności ocen,  

c) otrzymywania informacji dotyczących ucznia, o podejmowanych w jego sprawie 

decyzjach (np. o przeniesieniu do innej klasy, o ocenach), 

d) dostępu do informacji na temat życia szkolnego ( np. o odbywających się imprezach 

szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych),  

e) uzyskiwaniu informacji z różnych źródeł, niezależnych od ideologii, niezależnie od 

światopoglądu nauczyciela,  opartej na aktualnym stanie wiedzy naukowej. 

2) prawo do bezpłatnej nauki, 

3) prawo do wolności  i swobody wypowiedzi: 

a) możliwości wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem,  

b) możliwości wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw 

ważnych w życiu szkoły, samorządu, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie 

narusza to dobra innych ludzi, 

c) możliwości wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie ( np. w 

sytuacji konfliktu ), 

4) prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania: 

a) możliwości uzewnętrznienia lub ujawniania przekonań religijnych i światopoglądowych, 

b) równego  traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu,  

c) tolerancji wobec mniejszości religijnej, kulturowej i karaniem.  

5) prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem: 

a) do ochrony przed stosowaniem jakichkolwiek form przemocy fizycznej ( gwarancja 

nietykalności cielesnej), 

b) poszanowania godności ucznia (zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania 

presji psychicznej) , 

6) prawo do tożsamości: prawo do nazwiska, imienia, obywatelstwa, wiedzy o własnym 

pochodzeniu, 
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7) prawo do prywatności, tajemnicy korespondencji i życia rodzinnego,  

8) prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa 

lub samorządu terytorialnego,  

9) prawo do ochrony zdrowia i opieki medycznej, 

10)  prawo do wypoczynku i czasu wolnego, 

11)  prawo do korzystania z dóbr kultury, 

12)  prawo do zrzeszania się w organizacjach działających w szkole (za zgodą rodziców).  

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły oraz w kodeksie szkolnym, 

2) uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo 

spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się 

zajęcia, 

3) systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych, odrabiania zadania domowego, 

4)  w czasie zajęć zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos, 

gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela , 

5) usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych nie później niż do końca miesiąca, 

którego nieobecność dotyczy. Usprawiedliwienia dokonują rodzice w formie pisemnego 

oświadczenia, osobistej lub telefonicznej rozmowy z wychowawcą ucznia. Oświadczenie 

może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym 

nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie, 

6) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje szkoły,  

7) godnie i kulturalnie zachować się w szkole i poza nią,  

8) troszczyć się o mienie szkoły, starać się utrzymać czystość i porządek w szkole i jej 

otoczeniu, 

9) zachować schludny wygląd. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, w 

dniach wolnych od zajęć dydaktycznych – ustalony strój sportowy lub turystyczny, 

10)  przestrzegać bezwzględnego zakazu używania telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas pobytu w szkole. W uzasadnionym przypadku uczeń ma 

możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły. Nieprzestrzeganie 

zakazu używania w/w urządzeń skutkuje obniżeniem oceny z zachowania, 

11)  unikać działań agresywnych skierowanych do innej osoby. Zabrania się używania 

wulgarnych słów, zwrotów i gestów, 

12)  oczekiwać na transport ze szkoły do domu na świetlicy szkolnej pod opieką wychowawcy 

świetlicy, 
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13)  przestrzegać zarządzeń dyrektora i rady pedagogicznej.     

 

§65 

Tryb składania i rozpatrywania skarg w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia 

 Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo złożenia skargi w ciągu 5 dni w 

przypadku nieprzestrzegania praw ucznia. Skargę w formie pisemnej uczeń – za wiedzą 

rodziców potwierdzoną podpisem, jego rodzice lub jego opiekunowie prawni składają:  

1) w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia – do wychowawcy, 

2) w przypadku nieprzestrzegania praw przez wychowawcę  - Przewodniczącego SU,  który 

przekazuje skargę opiekunowi SU, lub bezpośrednio do opiekuna SU,  

3) w przypadku nieprzestrzegania praw przez dyrektora szkoły – do organu prowadzącego 

szkołę, 

 W przypadku 1) i 2) organ, do którego wpłynęła skarga ma obowiązek rzetelnego wyjaśnienia, 

przy współudziale zainteresowanych stron, okoliczności nieprzestrzegania prawa ucznia w 

ciągu 7 dni od dnia otrzymania skargi i udzielenia pisemnej odpowiedzi na skargę.  

 W przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi,  uczeń – za wiedzą rodziców 

potwierdzoną podpisem , jego rodzice lub jego opiekunowie prawni mogą zgłosić pisemne 

zażalenie do Dyrektora w ciągu 5 dni od dnia otrzymania odpowiedzi. Wówczas Dyrektor 

zobowiązany jest do wnikliwego rozpatrzenia zażalenia przy uczestnictwie zainteresowanych 

stron w ciągu 7 dni od daty wpływu zażalenia i udzielenia pisemnej odpowiedzi o sposobie 

rozpatrzenia sprawy. Termin rozpatrywania skargi ulega przedłużeniu, z powodu nieobecności 

którejś ze stron o czas tej nieobecności. 

 Jeżeli nadal rozpatrzenie skargi jest niezadowalające, uczeń jego rodzice lub opiekunowie 

prawni mogą wnioskować o rozpatrzenie skargi przez wizytatora Kuratorium Oświaty ds. 

przestrzegania praw w szkołach i placówkach. 

 Uczeń , jego rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia mogą 

składać skargi do Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych 

instytucji pozarządowych zajmujących się prawami dziecka. 
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§66 

Nagrody i kary 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska, 

2) wzorową postawę, 

3) wybitne osiągniecia, 

4) dzielność i odwagę. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody do Dyrektora Szkoły może wystąpić wychowawca, 

nauczyciel, Samorząd Uczniowski  oraz rodzice. 

3. Uczeń wyróżniony może otrzymać: 

1) dyplom wzorowego ucznia,   

2) list gratulacyjny dyrektora szkoły i wychowawcy skierowany do rodziców,  

3) nagrody książkowe i  rzeczowe , 

4) pochwałę dyrektora wobec uczniów szkoły , 

5) wpis do kroniki szkolnej za szczególne osiągnięcia w konkursach , olimpiadach . 

4. Za nieprzestrzeganie prawa szkolnego uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy , 

2) upomnieniem dyrektora szkoły , 

3) naganą  dyrektora szkoły, 

4) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz do reprezentowania szkoły 

na zewnątrz , 

5) przeniesieniem do innego oddziału w swojej szkole , 

6) przeniesieniem do innej szkoły w przypadkach określonych w ust. 5 , 

7) usunięciem ze szkoły ( skreśleniem z listy uczniów ), jeśli uczeń nie podlega obowiązkowi 

szkolnemu w przypadkach określonych w ust. 7 , 

5. Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły w przypadku głębokiej demoralizacji lub łamania 

prawa, a w szczególności: 

1) znęcania się psychicznego, fizycznego lub przemocy wobec innych członków społeczności 

szkolnej,  

2) przebywania na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę pod 

wpływem środków odurzających ( alkohol, narkotyki), 

3) wandalizm – niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego, 

4) popełniania czynów karalnych na mocy ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich.  

6. Z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje Dyrektor szkoły do Kuratora 
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Oświaty. 

7. Uczeń nie objęty obowiązkiem szkolnym może zostać skreślony z listy uczniów w przypadkach 

określonych w ust. 5, p1) – 3) oraz: 

1) niewłaściwej realizacji obowiązku szkolnego, 

2) w przypadku naruszenia prawa z zakresu kodeksu cywilnego i karnego. 

8. Przed nałożeniem kary organ nakładający karę ma obowiązek wysłuchania wyjaśnień ucznia. 

9. Wykonywanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeśli uczeń 

uzyska poręczenie samorządu klasowego, szkolnego lub rodziców.  

10. Szkoła ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary 

regulaminowej, wiadomość o karze przekazuje rodzicom ucznia w ciągu 5 dni od jej nałożenia 

wychowawca klasy. 

11. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego. 

12. Uczeń za wiedza rodziców, jego rodzice lub jego opiekunowie prawni, jego rodzice lub jego 

opiekunowie prawni mają prawo odwołać się od nałożonej kary w ciągu 3 dni roboczych od 

dnia otrzymania zawiadomienia od nałożonej kary. Odwołanie w formie pisemnej uczeń za 

wiedzą rodziców potwierdzoną podpisem, jego rodzice lub jego opiekunowie prawni składają: 

1) w przypadku kary nałożonej przez wychowawcę – do dyrektora, 

2) w przypadku kary nałożonej przez dyrektora szkoły, 

a) w pierwszej instancji – do dyrektora szkoły, który po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i  Samorządu Uczniowskiego , podtrzymuje lub znosi nałożoną karę, 

b) w drugiej instancji – do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą za 

pośrednictwem dyrektora szkoły. 

13. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty wypełnienia i udziela pisemnej 

odpowiedzi . 

14. Do czasu rozpatrzenia odwołania zawiesza się wykonanie kary.  

 

ROZDZIAŁ VII 

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA UCZNIÓW 

 

§67 

1. Ocenianiu w Szkole podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia. 
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2. Szczegółowe zasady oceniania uczniów reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania, stanowi 

on załącznik do Statutu Szkoły. 

ROZDZIAŁ VIII 

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W STATUCIE SZKOŁY 

   

§68 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek dyrektora, organu prowadzącego, organu 

nadzoru pedagogicznego oraz co najmniej 1/3 Rady Pedagogicznej.  

 

§69 
Wniosek o zmianę w statucie może być przyjęty przez Radę Pedagogiczną w obecności ½ jej 

członków zwykłą większością głosów. 

§70 

Proponowane zmiany przedstawione są rodzicom na zebraniach klasowych, Samorządowi 

Uczniowskiemu na jego zebraniach, organowi prowadzącemu i nadzorującemu szkołę.  

 

§71 

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie i przedstawia do uchwalenia Radzie 

Pedagogicznej. 

§72 

Zmiany w statucie wprowadza się w formie nowelizacji.  

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§73 

1. Szkoła ma prawo do posiadania własnego sztandaru oraz ceremoniału szkolnego.  

2. Szkole imię nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców. 

3. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania duplikatów świadectw 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Szkoła może tworzyć konto dochodów własnych. 

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

przepisy. 


