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Podstawę prawną Statutu stanowią: 

1. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 

listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2156, ze zm.)  

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

i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).   

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r.  w sprawie ramowych planów nauczania            

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu  11 lutego 2014 r. Dz. 

U.   z 2014 r., poz. 251). 

6. /skreślony/  

7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 

podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się 

językiem regionalnym. (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 243). 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893). 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1170). 

10. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 

zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach 

świadomego           i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie 

prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. , poz. 395). 

11. Rozporządzenie MEN  z dnia 25  marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach                

(Dz. U. z 2014 r., poz. 478) 

12. Rozporządzenie MEN  z dnia  25  czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego                    

(Dz. U. z 2015 r., poz. 959). 

13. Rozporządzenie MEN  z dnia  31  grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 

przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej (Dz. U. z  

2015 r., poz. 24). 

14. Rozporządzenie MEN  z dnia 7  lipca  2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  (Dz. U.              

z 2014 r., poz. 902). 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego   

(Dz. U. z 2015  r., poz. 1270)  
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16. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół (Dz. U. 

z 2015  r., poz. 1214)  

17. /skreślony/  

18.  Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji 

wychowania dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168,  

19. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 

2014 r., po. 498) 

20. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1118). 

21. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:    Dz. 

U.   z 2013 r., poz. 907z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 

1232). 

22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016 r.,poz.922. 

23. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 

r., poz. 885 z ostatnimi  zmianami  w 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911). 

24. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.                  

w 2014 r. , poz. 803). 

25. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania 

dzieci i młodzieży   (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157). 

26. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015  

r., poz. 843). 

27. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, 

organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół 

mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).  

28. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1113). 

29. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania    i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532). 

30. Rozporządzenie MENiS z dnia 8  listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516  ze zm. w 2014 r. , poz. 1150). 

31.  Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).  

32. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form 

realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 139, poz. 1131).  
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33. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 

szkoły i placówki  (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).   

34. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 

zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28). 

35. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). 

36. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. 

U.  z 2011 r. Nr 149, poz. 887). 

37. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 180, poz. 1493) 

38. Rozporządzenie MEN  z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie  zakresu i form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r.,  

poz. 1250). 

39. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 

2015 r., poz. 583). 

40.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity:  Dz. U. z 2013  r.,  poz. 267).  

41. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., 

poz. 191).   

42. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia  2010  r. w sprawie podstawowych warunków 

niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, 

wychowawczych      i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, 

poz. 23). 

43. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., 

poz. 167). 

44. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2016 r., poz. 902). 
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ROZDZIAŁ I 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Szkoła Podstawowa nr 18 w Szczecinie, zwana dalej „Szkołą Podstawową” jest szkołą 

publiczną, która w 6-letnim cyklu kształci i wychowuje dzieci. 

1. Adres szkoły: ul. Komuny Paryskiej 20, 71-681 Szczecin 

2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określania „szkoła”, należy przez to rozumieć 

Szkołę Podstawową Nr 18 w Szczecinie.  

3. Szkoła ma pieczątkę podłużną o następującej treści: 

Szkoła Podstawowa Nr 18 

im. gen. Józefa Bema 

ul. Komuny Paryskiej 20 

71-681 Szczecin, tel. 442-49-49 

      oraz pieczęcie okrągłe (dużą i małą) o następującej treści: 

Szkoła Podstawowa Nr 18 w Szczecinie. 

4. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. 

5. Szkoła posiada sztandar i godło oraz kultywuje własny ceremoniał. Sztandar 

wyprowadzany jest na uroczystości szkolne, miejskie i wojewódzkie zgodnie z 

poleceniem Dyrektora. Na sztandar odbywają się przyrzeczenia uczniów 

rozpoczynających i kończących naukę w szkole. 

6. Szkoła dla celów promocyjnych może posiadać własne logo, charakterystyczne barwy, 

hasła identyfikujące z placówką. 

7. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Szczecin. 

8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w 

Szczecinie. 

9. Szkoła jest jednostką budżetową. Nauka w szkole jest bezpłatna. Środki finansowe 

uzupełniające pochodzą z darowizn, dobrowolnych wpłat rodziców, instytucji i osób 

prywatnych oraz z działalności gospodarczej i innej. 

10. Szkoła prowadzi wydzielony rachunek dochodów, co regulują odrębne przepisy. 

11. W Szkole Podstawowej 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. Zgodę na podjęcie 
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działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża Dyrektor zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

12. Szkoła Podstawowa może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz 

studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne 

(nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem, 

a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

13. Zasady funkcjonowania w Szkole Podstawowej związków zawodowych regulują odrębne 

przepisy. 

14. W szkole istnieją oddziały klas zerowych. 

15. Szkoła organizuje publiczny punkt lub zespół przedszkolny. 

16. Postanowienia statutu dotyczące rodziców stosuje się odpowiednio do opiekunów 

prawnych ucznia oraz osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

17. Prowadzenie dokumentacji szkolnej odbywa się w oparciu o odrębne przepisy MEN 

regulujące dokumentowanie pracy szkoły. 

18. Świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki i dokumenty 

wydawane są w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

19. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 

nauczania. 

20. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   

przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 

umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

21. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

22. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły 

oraz zaświadczeń.  

23. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania prowadzonej przez szkołę. 

24. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie 

kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym 

nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się 

adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub 

upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 

25. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i  zaświadczeniach. 

Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie. 
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26. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu,  zaświadczenia  uczeń lub absolwent 

może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora 

oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

27. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 

skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany 

przez dyrektora szkoły. 

28. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej 

kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na 

rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

29. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

30. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie pobiera się od rodziców 

opłat, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

§ 1A 

DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA, WYCHOWANIA I 

OPIEKI 

 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W Szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: 

1) Dziennik Wychowawcy klasy; 

2) Dziennik Lekcyjny Nauczyciela. 

3. Dziennik Wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie 

odpowiada wychowawca klasy. W Dzienniku Wychowawcy klasy mają prawo 

dokonywać wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach. 

4. Dziennik Wychowawcy klasy zawiera: 

1) listę uczniów w oddziale; 

2) plan pracy wychowawczej na I i II semestr; 

3) sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w 

poszczególnych semestrach szkolnych; 

4) życzenie rodziców (prawnych opiekunów) o organizację nauki religii/ etyki; 

5) sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w 

rodzinie; 
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6) zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia; 

7) zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, 

socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej organizowanej przez szkołę; 

8) tematykę zebrań z rodzicami; 

9) listę obecności rodziców na zebraniach; 

10) kontakty indywidualne z rodzicami; 

11) karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów; 

12) karty samooceny zachowania ucznia; 

13) karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i samorząd klasowy; 

14) przydział uczniów do grup międzyoddziałowych i międzyklasowych. 

5. Dziennik Wychowawcy przetrzymywany jest w pokoju nauczycielskim, wraz z    

    dziennikiem lekcyjnym oddziału. 

6. Dziennik Wychowawcy podlega archiwizacji wg zasad dla grupy B – 5. 

7. Przebieg zajęć w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i w grupach   

    utworzonych z podziału oddziału, nauczyciel edukacji przedmiotowej odnotowuje w  

    Dzienniku Lekcyjnym Nauczyciela. 

8. Dziennik Lekcyjny Nauczyciela zawiera: 

1) nazwisko i imię nauczyciela; 

2) nazwę realizowanych zajęć; 

3) wykaz tematów poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich 

przeprowadzenie oraz frekwencję uczniów na poszczególnych zajęciach; 

4) wykaz uczniów wchodzących w skład grupy wraz z podaniem symbolu oddziału 

macierzystego;  

5) rubryki do odnotowywania  frekwencji na planowanych zajęciach; 

6) wykaz ocen cząstkowych w poszczególnych semestrach szkolnych; 

7) wykaz ocen śródrocznych i rocznych. 

9.  Nauczyciel, który jest zobowiązany do prowadzenia własnego dziennika lekcyjnego jest  

     Zobowiązany wypełniać go z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej  

    dokumentacji szkolnej. 

10. Dziennik  zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art. 42 ust. 2   

      pkt. 2 prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole - /nie jest konieczny/. 

11. Dziennik, o którym mowa w ust. 10 zawiera: 

1) imię i nazwisko nauczyciela; 
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2) wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych semestrach; 

3) dokumentację potwierdzającą zajęcia prowadzone jako: 

a) kółka zainteresowań, z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, 

tematyką poszczególnych zajęć; 

b) zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym, z tematyką zajęć, listą uczniów; 

c) zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych 

opieką;  

d) rozliczenie semestralne zrealizowanych godzin; 

e) wyniki ewaluacji; 

f) potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

12. Dziennik Wychowawcy, Dziennik Lekcyjny Nauczyciela i Dziennik Zajęć wg art. 42 KN  

     są własnością Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ II 

§ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

Szkoła realizuje cele i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

1. Uwzględnia Program Wychowawczy Szkoły, Program Rozwoju Szkoły i programy 

profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach. 

2. Szkoła koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz 

opiekuńczej. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów 

nauczania.  

3. Zapewnia  możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, 

niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z 

indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

4. Celem Szkoły Podstawowej jest: 

1) kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach 

gimnazjalnych i życia we współczesnym świecie;  

2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 

duchowego i fizycznego;  

3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;  
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4) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie 

wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o 

kulturze i środowisku naturalnym. 

5.  Cele, o których mowa w ust. 4, osiągane są poprzez: 

1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce  

            w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;  

2) zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami   

współżycia społecznego; 

3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem  

           oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania  

           zadań w życiu rodzinnym i społecznym; 

4) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności  

           niesienia pomocy słabszym. 

6.  W odniesieniu do oddziału przedszkolnego Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania    

     określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w   

     szczególności: 

1) prowadzi kształcenie i wychowanie dzieci w zakresie podstawy programowej  

             wychowania przedszkolnego;  

2) umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  

             językowej i religijnej;  

3)  przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

4) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

5) wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu jego możliwości  

            rozwojowych. 

7.  Szkoła w zakresie działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych umożliwia   

      zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły   

      poprzez: 

1) realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych;  

2) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu 

codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu 

własnym rozwojem; 

8.  Zapewnia opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz warunki twórczego rozwoju wszystkim   

      uczniom poprzez organizację różnorodnych zajęć towarzyszących zgodnie z potrzebami i   
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      uzdolnieniami uczniów. 

9.   Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych   

      w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów. 

10.  Zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej. 

11.  Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 

12.  Rozwija poczucie tożsamości, godności narodowej, językowej, poszanowania dla   

       polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur   

       Europy i świata. 

13.  Wyrabia szacunek dla godła, symboli narodowych, treści Konstytucji RP. 

14.   Sprzyja wypełnianiu przez uczniów obowiązków obywatelskich, rodzinnych w oparciu o   

        zasady solidarności, demokracji, tolerancji i rzetelności w kontaktach z ludźmi. 

15.   Upowszechnia wiedzę ekologiczną, wyrabia nawyki zgodnego współżycia ze    

        środowiskiem naturalnym. 

16.   Szerzy idee aktywnego wypoczynku, uprawiania sportu i turystyki.  

17.   Rozwija samorządność poprzez stwarzanie warunków powoływania samorządów 

        uczniowskich w grupach wiekowych klas I-III i IV-VI. 

18.   Zaznajamia z zasadami ruchu drogowego i organizuje egzamin na kartę rowerową. 

19.   Podejmuje działania mające na celu zapobieganie, zwalczanie i łagodzenie przemocy 

        i agresji wśród młodzieży, a działaniom tym ma sprzyjać realizacja  programu    

        profilaktycznego szkoły. 

20.   Zapewnia uczniom w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i  

        pozalekcyjnych: 

1) bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole oraz w trakcie wycieczek i innych 

           imprez, a także higieniczne warunki podczas prowadzonych zajęć, 

2) równomierne obciążenie zajęciami, 

3) zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, 

4) opiekę przed zajęciami i po skończonych lekcjach dla dzieci rodziców pracujących, 

5) opiekę medyczną w zakresie pierwszej pomocy. 

     Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych,     

     nadobowiązkowych i pozalekcyjnych są następujące: 

a) nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na 

każdych prowadzonych przez siebie zajęciach (niemożność pozostawania uczniów bez 

opieki) i pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg grafiku 

zaaprobowanego przez Dyrektora Szkoły; 



 12 

b) wprowadzenia uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach szkolnych; 

c) w pracowni o zwiększonym ryzyku wypadku opiekun przedstawia regulamin 

pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów; 

d) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność 

sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o ich dobrą organizację i 

zdyscyplinowanie uczniów, asekuruje ich podczas ćwiczeń na przyrządzie; 

e) o wcześniejszym zakończeniu lekcji w klasach I-III nauczyciel informuje rodziców  z 

jednodniowym wyprzedzeniem; 

f) uczeń może być zwolniony z zajęć do domu po uprzednim doręczeniu nauczycielowi 

lub wychowawcy stosownego zaświadczenia od rodziców ; 

g) gdy u ucznia stwierdzi się chorobę bądź inne dolegliwości: 

- powiadamia się rodziców , aby odebrali dziecko do domu; 

- jeżeli kontakt z rodzicami jest niemożliwy, uczeń pozostaje w szkole do 

zakończenia zajęć, a następnie, jeżeli jego stan nie pozwala na samodzielny 

powrót, odprowadzany jest do domu przez pracownika szkoły; 

h) jeżeli uczeń ulegnie wypadkowi na lekcji lub na przerwie, nauczyciel lub inny 

pracownik szkoły zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy: 

- doprowadza ucznia do gabinetu medycznego; 

- powiadamia Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora; 

- jeżeli wypadek zdarzył się na lekcji, prosi o nadzór nad klasą nauczyciela 

uczącego w najbliższej sali; 

- jeżeli gabinet medyczny jest nieczynny, przekazuje ucznia Dyrektorowi lub 

Wicedyrektorowi, który bierze odpowiedzialność za udzielenie pomocy; 

i) jeżeli wypadek zdarzy się w godzinach popołudniowych (dyskoteka, zajęcia 

dodatkowe) nauczyciel sam decyduje o postępowaniu (wezwanie pogotowia) oraz 

powiadamia Dyrektora Szkoły i rodziców ; 

j) jeżeli wypadek zdarzy się na terenie szkoły, obowiązek zabezpieczenia miejsca do 

czasu ustalenia jego okoliczności i przyczyn spoczywa na Dyrektorze Szkoły; 

k) jeżeli wypadek zdarzy się podczas zajęć organizowanych poza szkołą, obowiązek 

zabezpieczenia miejsca wypadku spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia. 

l) przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej 

miejscowości powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 15 

uczniów; 
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m) każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną poza terenem szkoły zgłasza 

wyjście dyrektorowi i wpisuje się do „Księgi wyjść”; 

n) jeden nauczyciel sprawuję opiekę nad 10 uczniami, jeśli jest to impreza turystyki 

kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej; 

o) na udział w wycieczce organizowanej poza granicami Szczecina nauczyciel musi 

uzyskać zgodę rodziców uczniów; 

p) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia „karty wycieczki”; 

q) nie wolno organizować wycieczek podczas niekorzystnych warunków 

atmosferycznych; 

r) podczas wycieczek szkolnych odpowiedzialnym za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 

jest kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

21.  Szczególną opieką obejmuje szkoła uczniów rozpoczynających naukę oraz uczniów 

       z orzeczeniami poradni: 

1) zapoznaje się z warunkami bytowymi - środowiskiem społecznym ucznia, 

2) w miarę możliwości organizuje dodatkowe zajęcia na podstawie opinii i orzeczeń 

           poradni psychologiczno - pedagogicznych. 

22.  Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu    

       zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosowanie do jego potrzeb i   

       możliwości. Uczniom z niepełnosprawnością, w tym uczniom upośledzonym umysłowo    

       w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich możliwości    

       psychofizycznych  oraz tempa uczenia się. 

23.  W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Szczegółowe zasady     

       organizacji pomocy zawiera „System pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz    

       wspierania uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Szczecinie”, który stanowi załącznik   

       do Statutu (załącznik nr 12). 

24.   Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, w zakresie 

        której:   

1) pedagog szkolny współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu 

           ustalenia przyczyn zaburzeń i sposobów zapobiegania im, 

2) nauczyciele prowadzą obserwacje uczniów, na podstawie ich wyników oraz opinii 

           poradni specjalistycznych, opracowują plany pracy z tymi uczniami, zgłaszają 

           potrzeby organizowania zespołów korekcyjno-kompensacyjnych i 

           wyrównawczych. 

25.   Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie jej potrzebującymi: 



 14 

1) udziela doraźnej lub stałej pomocy materialnej – w miarę możliwości, 

2) współpracuje z rodzicami uczniów mających kłopoty w nauce i sprawiających 

           trudności wychowawcze, 

3) zapewnia uczniom i rodzicom możliwość korzystania z pomocy pedagoga 

szkolnego, 

26.   W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego zakłada się stałą i   

         systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę z instytucjami  

        wspomagającymi pracę szkoły (Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd   

        Rodzinny). 

27.   Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli 

        uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą. Dla zapewnienia ciągłości pracy 

        wychowawczej i jej skuteczności, dyrektor stara się, by wychowawca prowadził 

       swój oddział przez cały etap kształcenia w klasach 1-3 i klasach 4-6. 

28.   Dyrekcja organizuje dyżury nauczycieli na terenie szkoły przed lekcjami i w czasie 

        przerw. Szczegółowe zasady dyżurów określane są corocznie w sporządzanym 

        grafiku dyżurów nauczycieli. 

        Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole: 

1) podczas przerw opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel pełniący dyżur; nauczyciel 

nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia, jeżeli ten samowolnie opuścił teren szkoły; 

2) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżur zgodnie z grafikiem 

ustalonym przy tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych na 

korytarzach i boisku szkolnym; 

3) grafik dyżurów nauczycieli ustala się przed rozpoczęciem roku szkolnego przez zespół 

nauczycieli do tego powołanych; 

4) dyżur musi być pełniony aktywnie; nauczyciele mają obowiązek zapobiegać 

niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i boisku; 

5) w przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego, dyżur za niego pełni nauczyciel 

go zastępujący bądź opiekun wyznaczony przez Dyrektora Szkoły; 

6) w czasie imprezy ogólnoszkolnej (np. zabawa noworoczna, andrzejki) dyżury pełnią 

wszyscy wychowawcy klas, zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej. 

29.   Szkoła umożliwia uczniom, na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnej,     

        uczęszczanie na lekcje religii, etyki lub obu tych zajęć. Szczegółowe zasady   

        organizowania zajęć określają odrębne przepisy. 

1) Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii i/lub etyki może nastąpić w każdym 
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     czasie i traktowana jest, jako zmiana oświadczenia woli rodziców. 

30.  Uczniowie klas piątych i szóstych uczestniczą w zajęciach wychowania do życia w   

       rodzinie za wyjątkiem tych, których rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły  pisemny   

       sprzeciw. 

31.   Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach  religii, etyki lub wychowania do życia w  

        rodzinie przebywa w czytelni lub świetlicy szkolnej. Uczeń może być zwolniony z  

        ostatnich lub pierwszych lekcji tych zajęć na podstawie pisemnego oświadczenia   

        rodziców. 

 

ROZDZIAŁ III 

§ 3 

ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA 

I DYREKTOR 

1.   Dyrektor Szkoły powoływany jest przez organ prowadzący szkołę. 

2.   Dyrektor Szkoły powołuje  wicedyrektora/wicedyrektorów. 

3.   Dyrektor Szkoły realizuje swe zadania na podstawie Statutu Szkoły, uchwał Rady   

      Pedagogicznej oraz obowiązujących aktów prawnych. 

4.   Do obowiązków Dyrektora Szkoły  należy: 

1) opracowanie dokumentów organizacyjno-programowych szkoły, 

2) współdziałanie z Radą Rodziców, 

3) zatrudnianie kadry pedagogicznej , pracowników administracji i obsługi, 

4) opracowanie regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami, 

5) kierowanie całokształtem szkoły, a w szczególności: 

a) przyjmowanie nowych uczniów, 

b) weryfikowanie list klasowych, 

c) kontrolowanie obowiązku szkolnego, 

d) organizacyjne przygotowanie egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych dla 

uczniów kończących szkołę, 

e) sprawowanie opieki nad dziećmi i tworzenie warunków do harmonijnego ich 

rozwoju, 

f) zapewnienie bezpieczeństwa nauki i higieny pracy, 

g) przygotowanie i prowadzenie plenarnych zebrań rady pedagogicznej, 
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h) tworzenie atmosfery harmonijnej współpracy, 

i) pełnienie nadzoru pedagogicznego, 

j) organizowanie harmonijnego współdziałania z radą rodziców, 

k) właściwe wykorzystanie budżetu szkoły, 

l) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, 

m) reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

5.   Dyrektor szkoły odpowiada za: 

1) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz 

           opiekę nad dziećmi, 

2) za organizację i przebieg sprawdzianu w ostatnim roku nauki,  przeprowadzanego w 

szkole oraz wykonuje obowiązki związane z  pełnieniem funkcji przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego, 

3) za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia, 

4) realizację obowiązku szkolnego, 

5) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawnymi i z niniejszym statutem, 

6) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły oraz za stan sanitarny i 

            stan ochrony przeciwpożarowej obiektu, 

7) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły. 

6.   Dyrektor szkoły: 

1) wyraża zgodę na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub organizację 

po uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu  pozytywnej opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

2) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

3) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych, 

4) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników nauczania, które będą 

obowiązywać od następnego roku szkolnego,  

5) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i 

Samorządem Uczniowskim. 
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6) zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania, podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą zamieszczoną w 

Statucie. 

7.    Celem zdobycia wiedzy o rzeczywistości szkolnej, dla wykonania zadań wynikających    

       z    przepisów prawa, dyrektor podejmuje szereg czynności. Są to: 

1) kontrola i analiza dokumentacji (dziennik, plany dydaktyczne, sprawozdania z 

różnych prac nauczycieli prowadzonych indywidualnie lub zbiorowo); 

2) badanie wyników dydaktycznych; 

3) hospitacje; 

4) gromadzenie informacji dotyczących: spraw wychowania, realizacji programów, 

oceny zachowania uczniów, relacji między podmiotami edukacji (uczniowie, rodzice, 

nauczyciele), opieki i sposobów diagnozowania przez wychowawców sytuacji 

środowiskowej uczniów, losów absolwentów, ewaluacji procesu dydaktycznego na 

poszczególnych etapach edukacyjnych). 

8.   Dyrektor  Szkoły może być odwołany z funkcji kierowniczej: 

1) na własną prośbę; 

2) z inicjatywy organu prowadzącego. 

9.   W sprawach nieuregulowanych Statutem, Dyrektora Szkoły obowiązują przepisy MEN. 

 

II RADA PEDAGOGICZNA 

 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

    realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

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

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku    

    szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników   

    klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych i w 

    miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego   

    Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę albo na wniosek co najmniej 1/3 członków   

    Rady Pedagogicznej. 

5. Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w   

    roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru  pedagogicznego   

    oraz informacje o działalności szkoły. 
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6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą 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. 

7.  Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania    

     przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników ustala, w drodze uchwały, po 

    zasięgnięciu opinii Rady Rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania   

    przedszkolnego, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.  

8.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzenie planów pracy szkoły; 

b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 

d) podejmowanie  uchwał w sprawie przyznawania indywidualnego toku lub programu 

            nauczania, 

e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

f) uchwalenie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym; 

g) zgoda na uruchomienie oddziału międzynarodowego;  

h) cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego;  

i) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki; 

j) uchwalenie Statutu Szkoły i zachodzących w nim zmian. 

9.   Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

           i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom czynności 

dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego, 

5) kandydatury na stanowisko wicedyrektora/wicedyrektorów szkoły, 

6) powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący;  
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7) przedłużenie powierzenia przez organ prowadzący stanowiska Dyrektora Szkoły na 

kolejne okresy. 

10. Ponadto do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) wskazanie dla ucznia sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzenia sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

2) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, 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 

- o ile zajęcia takie będą realizowane, 

c) delegowanie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej. 

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

      wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący    

      szkołę, który w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa uchyla  uchwałę.     

      Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna. 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności   

      co najmniej połowy jej członków. 

13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.(załącznik nr 4) 

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

15. 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. 

 

III RADA RODZICÓW 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców (opiekunów) uczniów   

    uczęszczających do szkoły. 

2. Zasady tworzenia, strukturę i kompetencje Rady Rodziców reguluje Ustawa o Systemie    

    Oświaty. 

3. Rada Rodziców działa w oparciu o wewnętrzny regulamin (załącznik nr 7) i zgodnie ze    

    Statutem Szkoły Podstawowej. 

4. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 
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5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu 

    prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i   

    opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego 

           szkoły oraz programu profilaktyki, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

            wychowania szkoły, 

3) opiniowanie na wniosek dyrektora podjęcia działalności w szkole przez 

stowarzyszenie lub inną organizację, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej, 

4) opiniowanie propozycji wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, 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. 

5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

7.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusz z 

      dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady jego wydatkowania określa 

      preliminarz wydatków Rady Rodziców. 

8.  Rada Rodziców swoje stanowisko wyraża w formie uchwał i przedstawia je Dyrektorowi     

     Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Samorządowi Uczniowskiemu. 

9.  Rada Rodziców zwołuje zebrania w celu: 

1) zaznajomienia rodziców z zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły, 

2)  poinformowania rodziców o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów, 

3) udzielania informacji o terminach, w których rodzice  mogą zasięgnąć opinii i porady 

u poszczególnych nauczycieli w sprawach dotyczących swoich dzieci, 

4) umożliwienia rodzicom wyrażenia opinii na temat pracy szkoły i w razie potrzeby 

przekazania tej opinii organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą, 

5) ustalenia wysokości składki rocznej rodziców na fundusz Rady Rodziców, 
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6) przedłożenia sprawozdań ze swojej działalności. 

10.  Rada Rodziców wybiera firmę ubezpieczającą  uczniów. 

11.  Przedstawiciel Rady  Rodziców może brać udział w zebraniach zespołów      

       przedmiotowych, zespołu wychowawczego oraz w tworzeniu i realizowaniu planu imprez  

       szkolnych. 

 

IV SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”, który tworzą wszyscy    

    uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działalności organów samorządowych określają regulaminy   

    uchwalone przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym  i     

    bezpośrednim. 

3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi     

    Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące    

     realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią i celami oraz 

stawianymi wymaganiami;  

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem i zaspokajaniem własnych 

zainteresowań;  

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami z uwzględnieniem możliwości 

organizacyjnych Szkoły Podstawowej i w porozumieniu z Dyrektorem;  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

5. Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.   

    Dysponentami funduszu są radni Samorządu, działający w porozumieniu z opiekunem   

    Samorządu. Fundusze Samorządu mogą być tworzone: 

a) z kwot uzyskanych przez uczniów za odpłatna pracę; 

b) z organizowania przez Samorząd imprez ogólnoszkolnych;  

c) ze zbiórki surowców wtórnych; 
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d) za środków przekazanych przez Radę Rodziców. 

6.  Dyrektor Szkoły ma obowiązek informowania uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej   

     dotyczących spraw uczniowskich, zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia   

     Samorządu, jeśli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

7. Zasady działania Samorządu określa regulamin (załącznik nr 6). 

 

§ 4 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

I NAUCZYCIELE 

 

Terminem „nauczyciel” określa się: nauczyciela przedmiotu,  wychowawcę  oddziału 

przedszkolnego, wychowawcę świetlicy, pedagoga, psychologa, logopedę, nauczyciela terapii 

pedagogicznej,  nauczyciela-bibliotekarza. 

1. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy, 

Dyrektor Szkoły.  

2. Nauczyciel katecheta.  

1) Szkoła może zatrudnić nauczyciela religii - katechetę szkolnego, zwanego dalej 

nauczycielem religii, wyłącznie na podstawie imiennego, pisemnego skierowania do 

danej szkoły, wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego. 

2) Skierowanie to może być cofnięte przez nadającego, co jest równoznaczne z utratą 

prawa do nauczania religii w danej szkole.  

3. Warunkiem zatrudnienia w szkole jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, które 

ustalone są w przepisach MEN.  

4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

5. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę; 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu 

nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod 

nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty 

realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, 
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formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i 

poinformowanie o nim uczniów; 

3) kształcenie  i wychowywanie młodzieży  w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

           Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla   

          każdego człowieka; 

4) dbanie  o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

           demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych 

środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), 

dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

7) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

8) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną 

ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły 

oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach 

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i  opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach 

i oddziałach oraz w ośrodkach, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie 

tego orzeczenia, 

c) posiadającego opinię  poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 
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poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  – na 

podstawie tej opinii, 

d) nieposiadającego  orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a –c, który objęty jest 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach, 

e) posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

określonych ćwiczeń  na wychowaniu fizycznym. 

     10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i    

umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny.; 

    11)  uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania; 

    12) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 

    13) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie wewnątrzszkolnymi zasadami   

          oceniania; 

    14) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według     

         formy ustalonej w WSO; 

    15) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m. in.  

          poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie 

         do udziału w konkursach, zawodach; 

    16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie   

          możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

    17) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym 

    18) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

19) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy   

      merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i  

      udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz  

      innych formach doskonalenia w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze  

      szkolnym planem WDN; 

20) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach  

      organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, 
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      kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

21) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę   

      międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

      punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów K. p; 

22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie  

      prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, a także 

      potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia; 

23) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 

      osobistej ucznia; 

24) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i rodziców; 

25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje  

      pracownicze; 

26) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

      programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim  

      przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

27) /skreślony / 

6. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest   

    realizować: 

      1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z   

          uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami  

          dla danego stanowiska; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia  

    opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów w 

    wymiarze 2 godzin w tygodniu; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 

    i doskonaleniem zawodowym.  

3a) inne zadania statutowe szkoły, wynikające z potrzeb wspierania ucznia lub potrzeb 

      Szkoły, zgodnie z poleceniem dyrektora/ zgodnie z porozumieniem pomiędzy Radą 

      Pedagogiczną, a dyrektorem szkoły. 

7.  Nauczyciel  jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych  

     odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione 

     w ust. 1 i 2. 

8.  /skreślony / 

9.  Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej może tworzyć zespoły  
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     wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

10. Cele i zadania zespołu samokształceniowego obejmują: 

1) organizowanie współpracy nauczyciela dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania i ścieżek edukacyjnych, korelowania treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych;  

2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa dla 

początkujących nauczycieli; 

4) planowanie i przygotowywanie imprez szkolnych i apeli; 

5) prowadzenie lekcji otwartych; 

6) organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych; 

7) wnioskowanie i opiniowanie planu pracy szkoły w obszarze działalności zespołu. 

11. Zakres zadań i skład zespołu określa Dyrektor. Pracą zespołu kieruje przewodniczący  

      powoływany przez Dyrektora lub na wniosek zespołu. 

12. Terminem wychowawca klasy określa się nauczyciela, któremu dyrektor szkoły powierza   

      opiekę nad oddziałem klasowym. 

13. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w   

     szczególności: 

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

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

14. Wychowawca klasy w celu realizacji zadań o których mowa w ust. 15 : 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: różne formy życia 

zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i 

formy działań wychowawczych, 

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

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

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 

uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 
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4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów (minimum cztery  zebrania rodziców w ciągu 

roku), w celu: 

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

współdziałania z nimi, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swojej pracy, 

b) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły , 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych i 

materialnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i 

formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie udzielania 

uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, materialnej. 

15. Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen,  

      świadectwa szkolne). 

16. Tworzy plan pracy wychowawczej w oparciu o Plan Wychowawczy Szkoły. 

17. Zadaniem nauczycieli oddziału przedszkolnego jest prowadzenie obserwacji    

      pedagogicznych, mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci 

      oraz dokumentowanie tych obserwacji. 

18. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych współdziałają z rodzicami w sprawach   

      wychowania i nauczania dzieci. 

1) W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele: 

a) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących,  

                realizowanych w oddziale przedszkolnym, zapoznają rodziców z programami    

                 wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych  

                tam wiadomości i umiejętności;  

b) informują rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci, a także włączają ich do 

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie 

natrafiają; 

c) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego  

               obejmujących między innymi wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą    

               udział dzieci. 

2) Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 

a) znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale; 
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b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji dotyczących dziecka, jego 

zachowania i rozwoju; 

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i Dyrektorowi wniosków z obserwacji 

pracy; 

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły Podstawowej organowi 

prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje 

przedstawicielstwo - Radę Rodziców.  

19. Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływu na zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor  

     Szkoły powierzy bądź powierzył zadania wychowawcy. Tryb postępowania w tej sprawie  

    jest następujący: 

1) z wnioskiem o zmianę wychowawcy występują rodzice danej klasy w formie pisemnej 

do Dyrektora Szkoły; 

2) decyzja zawarta we wniosku musi być podjęta większością głosów w obecności 

wszystkich rodziców danej klasy; 

3) wniosek powinien zawierać konkretne zarzuty przeciwko wychowawcy; 

4) Dyrektor Szkoły przeprowadza w ciągu trzech dni rozmowy z zainteresowanymi i 

wychowawcą; 

5) po rozważeniu przedmiotu konfliktu, biorąc pod uwagę możliwości kadrowe szkoły, 

Dyrektor w ciągu 7 dni podejmuje decyzję. 

20. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego , który: 

1) współpracuje z wychowawcą w rozwiązywaniu trudnych problemów 

wychowawczych, 

2) udziela specjalistycznych wskazówek i porad, 

3) pełni funkcję opiekuńczą, 

4) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją i sądem dla nieletnich. 

21. Zadania pedagoga szkolnego: 

1) w zakresie zadań ogólno wychowawczych: 

a) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;  

b) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;  

c)  koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci;  

d) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w    

  wychowaniu własnych dzieci; 
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e) współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 

2) w zakresie profilaktyki wychowawczej: 

a) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w   

  realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego; 

b) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej  

   opieki i pomocy wychowawczej; 

c) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów;  

d) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami  

  sprawiającymi trudności wychowawcze; 

e) współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania  

      na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej. 

3) w zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej: 

a) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych  

  uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce; 

b) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów 

i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia); 

c) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami  

                 niedostosowania społecznego; 

4) w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej: 

a) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych  

                 nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych; 

b) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle  

  konfliktów rodzinnych; 

c) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach  

  rówieśniczych i środowiskowych; 

d) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży. 

5) w   zakresie pomocy materialnej: 

a) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin: niepełnych,  

  będących w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, wielodzietnych, uczniom z  

  rodzin patologicznych, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle 

  chorym itp.; 

b) dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie  

  trudne warunki materialne; 

c) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo  
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  do odpowiednich sądów dla nieletnich; - wnioskowanie o skierowanie uczniów 

  osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej. 

 

II UPRAWNIENIA NAUCZYCIELA 

1. Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków 

dydaktycznych.  

2. Jeśli prowadzi koło zainteresowań, decyduje o treści jego programu.  

3. Decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów.  

4. Ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów.  

5. Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla 

swoich uczniów.  

6. Nauczyciel może być wyróżniony i nagrodzony.  

7. Nauczycieli wyróżnia się i nagradza za wzorowe wykonywanie obowiązków, 

przejawianie inicjatywy w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zaangażowanie w 

realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wybitne osiągnięcia w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, wykonywanie prac wykraczających poza jego 

obowiązki.  

8. Nagroda może być przyznana w formie:  

1) ustnego podziękowania Dyrektora Szkoły na forum Rady Pedagogicznej;  

2) pisemnego podziękowania Dyrektora Szkoły; 

3) nagrody pieniężnej Dyrektora Szkoły;  

4) wystąpienia z wnioskiem o nagrodę pieniężną do organów nadrzędnych;  

5) tytułu honorowego i odznaczenia państwowego, o które wcześniej wnioskuje Dyrektor 

Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

III INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich zadaniem jest stwarzanie   

    warunków do zgodnego z zasadami bezpieczeństwa i higieny funkcjonowania szkoły. 

2. Administrację szkoły tworzą pracownicy zajmujący się: 

1) sekretariatem szkoły, 

2) sprawami gospodarczymi, 

3) księgowością, 

4) kadrami. 
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2. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do życzliwego i podmiotowego  

    traktowania uczniów. 

3. Zakres czynności poszczególnych pracowników zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

4. W zakresie prawidłowego funkcjonowania szkoły szczególną rolę pełni kierownik  

    administracyjno-gospodarczy, do którego obowiązków należy m.in.: 

1) organizowanie i kontrolowanie pracy pracowników obsługi; 

2) zabezpieczanie budynku, urządzeń i majątku ruchomego; 

3) prowadzenie prawidłowej gospodarki materiałowej; 

4) dbałość o stan sanitarny, remonty oraz naprawy sprzętu; 

5) realizacja wniosków pokontrolnych dotyczących prawidłowej działalności szkoły, 

zgodnej z przepisami. 

5. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek realizować Program  

    Wychowawczy Szkoły. 

6.  Każdy pracownik Szkoły Podstawowej zobowiązany jest natychmiast reagować na   

     wszelkie    dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie 

     bezpieczeństwa uczniów. 

7.  Każdy pracownik:  

1) zobowiązany jest zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, 

zwrócić się o podanie celu pobytu i ewentualnie zobowiązać do opuszczenia terenu 

szkoły;  

2) powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla 

zdrowia lub życia uczniów. 

8.  Dla realizacji swoich zadań szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: sale lekcyjne, w    

     tym także świetlicowe, sale gimnastyczne, pomieszczenia biblioteki, stołówki,    

     administracji i obsługi technicznej, gabinet terapii pedagogicznej oraz służby zdrowia,   

    archiwum, szatnie. Na terenie przyszkolnym znajdują się boiska szkolne i plac zabaw. 

 

IV ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY 

 

1. Organy informują się wzajemnie o podejmowanych działaniach i decyzjach.  

2. Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Szkoły    

    Podstawowej, przedstawiając opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając  

    kompetencji organu uprawnionego do rozwiązania danego problemu.   
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3. Kolegialne organy Szkoły Podstawowej mogą zapraszać na swoje posiedzenia   

    przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

4. Wszystkie organy Szkoły Podstawowej współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i   

    wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w   

    granicach swoich kompetencji. 

5. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole organami oraz    

    podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tych sprawach należy do Dyrektora. 

6. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy członkami poszczególnych organów szkoły: 

1) Samorządem Uczniowskim a Radą Pedagogiczną -  mediatorem jest Dyrektor Szkoły; 

2) Radą Pedagogiczną a Dyrektorem Szkoły - związki zawodowe i organ prowadzący; 

3) Samorządem Uczniowskim a Dyrektorem Szkoły – Rada Pedagogiczna. 

4) W wypadku nierozwiązania sytuacji konfliktowych przez ww. mediatorów podjęcie 

rozstrzygnięcia powierza się organowi prowadzącemu szkołę.  

7. Tryb postępowania w kwestiach spornych: 

1) konflikt NAUCZYCIEL / UCZEŃ: 

a) indywidualna rozmowa wychowawcy z nauczycielem i rozmowa z uczniem,  

b) wspólne spotkanie zainteresowanych stron konfliktu z wychowawcą,  

c) wspólne spotkanie zainteresowanych stron konfliktu z wychowawcą i pedagogiem,  

d) w razie braku rozstrzygnięcia sporu odwołanie się do Rady Pedagogicznej, 

e) w przypadku nierozstrzygnięcia sporu wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie   

    decyzji. 

2) konflikt WYCHOWAWCA / UCZEŃ:  

a) zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 

b) podjęcie mediacji ze stronami, 

c) w razie potrzeby podjęcie mediacji przy współudziale nauczycieli uczniów, 

d) skierowanie sprawy do Komisji Wychowawczej (Dyrektor Szkoły, pedagog, 

wychowawca), 

e) w razie potrzeby zasięgnięcie opinii Rady Rodziców, 

f) ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.  

3) konflikt UCZEŃ /UCZEŃ: 

a) rozmowa z wychowawcą,  

b) rozmowa z pedagogiem,  

c) rozmowa z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły. 

4) konflikt NAUCZYCIEL / RODZIC:  
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a) rozmowa stron konfliktu z wychowawcą,  

b) rozmowa dyrektora lub wicedyrektora ze stronami konfliktu,  

c) powołanie komisji rozjemczej w składzie: przedstawiciel dyrekcji, jeden 

przedstawiciel rady rodziców, jeden przedstawiciel rady pedagogicznej i strony 

konfliktu. 

5) konflikt DYREKTOR /RODZIC:  

a) powołuje się komisję rozjemczą w składzie: dwóch przedstawicieli rady rodziców,    

    dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i strony konfliktu. 

6) konflikt UCZEŃ / RODZIC:  

a) rozmowa z wychowawcami (w przypadku, gdy uczeń i rodzic związani są z inną 

klasą), lub wychowawcą  

b) spotkanie rodzica ucznia i rodzica (stron w sprawie) z pedagogiem i 

wicedyrektorem lub dyrektorem. 

7) Spory wewnątrzklasowe rozstrzyga cała klasa wraz z wychowawcą. W razie 

konieczności w rozstrzyganiu mogą brać udział również zaproszeni: Dyrektor Szkoły, 

wicedyrektor, pedagog szkolny, rodzice . 

8) konflikt NAUCZYCIEL / DYREKTOR:  

a) powołuje się komisję rozjemczą w składzie: po jednym przedstawicielu związków   

   zawodowych działających w szkole, trzech bezstronnych przedstawicieli Rady  

   Pedagogicznej, którzy w obecności stron konfliktu dochodzą do ostatecznych  

   rozwiązań. 

8.  Ewentualne spory miedzy pracownikami szkoły rozstrzygane są przez dyrektora - po 

     przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wysłuchaniu zainteresowanych 

     stron. 

8.   Od decyzji rozstrzygających spory miedzy: pracownikami szkoły, uczniami i  

      pracownikami oraz spory wewnątrzklasowe zainteresowani mogą odwołać się w 

       terminie 7 dni odpowiednio do organu pełniącego nadzór lub Dyrektora Szkoły. 

9.   Statut szkoły chroni prawa pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 

      zawarte we wszystkich dokumentach ich dotyczących, a w szczególności: 

1) każdy pracownik ma prawo do pełnej informacji i wglądu w dokumenty, gdy jego 

osoba jest przedmiotem wniosku, opinii uczniów, rodziców, organów szkoły lub 

jakiejkolwiek sprawy, która go dotyczy osobiście, 

2) każdy ma prawo zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących szkoły 

oraz wniosków, które dotyczą go osobiście. 
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ROZDZIAŁ IV 

§ 5 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

I ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września  każdego roku, a kończy z dniem 31 

sierpnia następnego roku. Terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich 

określają rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego  

1) W szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu września , a kończą się  w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. 

Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole 

rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września. 

2) Zimowa  przerwa świąteczna trwa zgodnie z przepisami MEN. 

3) Ferie   zimowe ustalane są zgodnie z przepisami o organizacji roku szkolnego przez 

Kuratorów Oświaty. 

4) Wiosenna  przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i 

kończy w pierwszy wtorek po świętach. 

5) Ferie  letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i trwają do 31 sierpnia. 

2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry (ustalone odgórnie 

przez MEN). 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym 

      określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, na podstawie planu 

      nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza 

      organ prowadzący szkołę. 

4.   W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

      szkoły, łącznie z liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych. 

5.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w   

     jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich  przedmiotów   

     obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z  odpowiednim ramowym   

     planem nauczania. 

1) Liczbę uczniów w oddziałach klas I - III ustala się na zasadach określonych w ustawie 

o systemie oświaty.  
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2) Liczbę uczniów w oddziałach klas IV - VI określają przepisy prawa oświatowego i 

ustalenia między Dyrektorem a organem prowadzącym.  

3) Oddziałem opiekuje się wychowawca.  

4) Funkcję wychowawcy powierza Dyrektor Szkoły.  

5) Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca 

opiekuje się oddziałem, w miarę możliwości, w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

6.   Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych  określa   

      tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego   

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

7.   Niektóre zajęcia, w szczególności: korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie języków 

      obcych, komputerowe i wychowania fizycznego są prowadzone w grupach oddziałowych    

      lub międzyoddziałowych. 

8.   W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne, tzw. klasy „O”. 

9.   Organizacja pracy szkoły w każdym roku szkolnym oparta jest na: 

1) programie wychowawczym, 

2) programie profilaktyki, 

3) planie pracy zespołów samokształceniowych, 

4) planie nadzoru pedagogicznego. 

10. W Szkole Podstawowej mogą być utworzone następujące stanowiska kierownicze:  

1) wicedyrektora, jeżeli Szkoła Podstawowa liczy, co najmniej 12 oddziałów;  

2) kierownika świetlicy.   

11. Podziału zadań między Dyrektorem, a wicedyrektorem dokonuje Dyrektor.  

12. Zakres obowiązków dla kierownika świetlicy ustala Dyrektor.  

13. Tworzenie dodatkowych miejsc wicedyrektorów lub innych stanowisk kierowniczych  

       wymaga zgody organu prowadzącego.  

14. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku   

      nieobecności   także wicedyrektora inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły    

     lub organ prowadzący. 

II WICEDYREKTOR SZKOŁY  

1. Stanowisko Wicedyrektora powierza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady   

    Pedagogicznej i organu prowadzącego. 

2. Wicedyrektor: 

1) zastępuje Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności; 

2) przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć szkolnych i kalendarz imprez szkolnych; 
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3) przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli; 

4) wnioskuje do Dyrektora Szkoły w sprawie nagród, wyróżnień i kar dla nauczycieli; 

5) nadzoruje prowadzenie ksiąg ewidencji uczniów; 

6) kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego; 

7) opracowuje materiały analityczne dotyczące efektów kształcenia; 

8) nadzoruje pracę wychowawczą szkoły; 

9) służbowo odpowiada przed Dyrektorem Szkoły; 

10) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „Wicedyrektor Szkoły” oraz 

podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego kompetencji; 

11) prowadzi hospitacje nauczycieli i nadzoruje ich działania dydaktyczne. 

 

III ORGANIZACJA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH 

 

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

    liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

1) Zapis  stosuje się do uczniów w oddziale w:  

a) klasie II publicznej Szkoły Podstawowej - od roku szkolnego 2015/2016;  

b) klasie III publicznej Szkoły Podstawowej - od roku szkolnego 2016/2017. 

2. 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  [nie więcej niż  

    25uczniów]. 

3. Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2 zwiększając liczbę   

    uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 1 na wniosek rady oddziałowej i organu  

    prowadzącego. 

4. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie  więcej   

    niż o 2 uczniów. 

1) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona , 

            w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego   

           zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym  oddziale. 

2) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono , może funkcjonować ze zwiększoną 

liczbą uczniów w ciągu całego etapu  edukacyjnego. 

5.  Oddziały dzieli się obowiązkowo na grupy zgodnie z przepisami w sprawie ramowych    

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-03-2015&qplikid=1#P1A6
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  planów nauczania.  

1) Organ prowadzący może wyrazić zgodę na nieobowiązkowe podziały oddziałów na 

grupy. 

6. Nie tworzy się nowego oddziału, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych   

oddziałów jest niższa niż 15 uczniów. 

7. Do klasy pierwszej lub wyższej niż pierwsza oddziału sportowego w publicznej szkole 

podstawowej ogólnodostępnej w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna 

się w tej klasie przyjmuje się kandydatów do klasy. 

1) Szczegółowe zasady naboru do klasy sportowej zawiera Regulamin naboru do klas 

sportowych w Szkole Podstawowej Nr 18 im. gen. Józefa Bema w Szczecinie, który 

stanowi załącznik do Statutu (załącznik nr 11). 

8. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Prowadzone są: 

1) W  systemie klasowo – lekcyjnym. Godzina  lekcyjna trwa 45 minut. 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, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego 

eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

2) W  grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału 

na grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

3) W  toku nauczania indywidualnego; 

4) W  formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

5) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą; 

9.  Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach 0-III ustala nauczyciel prowadzący te    

     zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

10. Przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 15 minut.  

11. W wyjątkowych sytuacjach, na czas ściśle określony, dyrektor ma prawo zmienić czas   

       trwania godziny zajęć lub rozpoczynania zajęć dydaktycznych lub skrócić długość  

       trwania przerw. 

12.   Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:  

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

           kształcenia ogólnego. 

2) formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne,  

          (nauka religii/etyki, zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości   

          narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz  
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          własnej historii i kultury), oraz zajęcia edukacyjne, o planowaniu rodziny, ochronie i 

          warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.;   

          wiedza o życiu seksualnym człowieka), organizowane w trybie określonym w tych 

          przepisach. 

3)  Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 7 pkt. 2 , organizuje Dyrektor Szkoły, za  

     zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  i  

    Rady Rodziców. 

13. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne,  

      nauczanie języków obcych, zajęcia komputerowe, koła zainteresowań i inne zajęcia  

      nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach  

      oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych,  w białych lub zielonych  

      szkołach. 

14. Zajęcia, o których mowa w ust.10, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę  

      środków finansowych. 

15. Zajęcia wymienione w  ust. 9.2 i 9.3 mogą być prowadzone także z udziałem   

      wolontariuszy. 

 

IV ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

 

1.  W szkole mogą być  prowadzone  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

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

             ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;  

2) 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.  

2.  W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe, w tym:  

1) koła zainteresowań,  

2) dodatkowa nauka języków obcych,  

3) chóry, zespoły instrumentalne i instrumentalno-wokalne,  

4) zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry i zabawy ogólnorozwojowe , 

5) zajęcia taneczne dla klas 0-IV (odpłatne). 

3.  Dodatkowe zajęcia w formie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania    
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     wprowadza się na każdy rok szkolny po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

4.  W szkole organizuje się także zajęcia wyrównujące zaległości – są to zajęcia dydaktyczno-  

     wyrównawcze dla klas I – VI. 

 

V ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 

2. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku 6 lat. Do oddziału   

    przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie odrębnych  

   przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. 

3.  Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w oddziałach rocznego przygotowania  

   przedszkolnego, w szczególności: rytmiki, nauki języka obcego, nauki religii,  zajęć 

   kompensacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić 

   30 minut. 

5. Na wniosek rodziców w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej mogą być  

    prowadzone zajęcia dodatkowe. 

1) Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają  

             w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru 

             rodziców. 

2) Zajęcia dodatkowe są finansowane przez rodziców. 

6. Organizację pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej określa ramowy    

    rozkład dnia ustalony przez Dyrektora, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

    pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby wychowanków w oddziale oraz oczekiwań  

    rodziców. 

7. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności poprzez: 

1) sprawowanie przez nauczycieli, którym powierzono oddział, opieki nad dziećmi, 

2) przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka 

przez rodziców pod opiekę nauczyciela, 

3) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa – zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym. 

8. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a w przypadku   

    otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w oddziale przedszkolnym   

    do jego niezwłocznego odebrania. 
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9. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym   

    nauczyciela lub dyrektora placówki. 

10. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest przez  

    rodziców lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią. 

11. Rodzice obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczycielowi, wyklucza się  

      pozostawienie samych dzieci przed budynkiem lub w szatni. 

12. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi. 

13. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na  

      spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających. 

14. W przypadku nieodebrania dziecka z oddziału przedszkolnego szkoła informuje o tym  

      fakcie policję, a za jej pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce  

      opiekuńczej. 

15. Nieusprawiedliwiona, co najmniej 50 % nieobecność dziecka w miesiącu podczas  

      obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym jest równoznaczna z 

      niespełnianiem obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

16   . Niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega  

      egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

VI ODBIERANIE DZIECI ZE SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

1. Dzieci do 7 roku życia mogą być odbierane tylko przez rodziców z zastrzeżeniem ust.. 2 i  

    3. 

2. Do odbioru dziecka poniżej 7 roku życia rodzice mogą upoważnić jedynie osobę  

    pełnoletnią. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora lub   

    wicedyrektora szkoły do odbioru dziecka poniżej 7 r.ż. rodzice mogą upoważnić osobę 

    niepełnoletnią, która ukończyła lat 13 , np.: niepełnoletnie rodzeństwo. 

4. Dziecko powyżej 7 r.ż. do ukończenia I-go etapu edukacyjnego na podstawie pisemnej  

    zgody rodziców może po skończonych zajęciach samodzielnie opuścić szkołę. Pisemną 

    zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu rodzice składają u wychowawcy klasy, do   

    której dziecko uczęszcza. 

1) Pisemne upoważnienie powinno zawierać serię i numer dowodu osobistego osoby 

wskazanej do odbioru dziecka. 
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2) Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 

ze Szkoły Podstawowej przez upoważnioną przez nich osobę. 

3) Pracownicy Szkoły Podstawowej odmawiają wydania dziecka osobie, która nie 

posiada stosownego upoważnienia lub może wzbudzać obawy co do zapewnienia 

dziecku bezpieczeństwa w drodze ze szkoły do domu (np. będącej pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających). 

4) Wcześniejsze zwolnienie ucznia powyżej 7 roku życia z zajęć lekcyjnych może 

nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek 

rodziców. 

 

VII ŚWIETLICA 

 

1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom  

    szkoły, którzy pozostają dłużej w szkole lub są wcześniej do niej przyprowadzani ze  

    względu na czas pracy rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w  

   szkole. 

2. Rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej z dokładnym  

    zaznaczeniem terminu jego pobytu w szkole. 

3.  Na zajęciach  świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej    

     niż 25 uczniów. 

4. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, pomocy   

    w nauce, warunków do nauki własnej, wypoczynku i rekreacji. 

5. Świetlica szkolna organizuje zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe 

    dzieci oraz zapewnia możliwość odrabiania lekcji. 

6. Świetlica szkolna organizuje zajęcia również w pomieszczeniach klasowych edukacji 

    wczesnoszkolnej, w bibliotece i czytelni szkolnej, w sali gimnastycznej, na placu zabaw i   

    na boisku szkolnym. 

7. Świetlica czynna jest w godzinach 6.30 – 17.00. z przerwą na zajęcia   dydaktyczne. 

1) W godz. 8.00 – 9.30 świetlica współpracuje z biblioteką szkolną w celu zapewnienia 

           opieki uczniom klas IV-VI rozpoczynającym lekcje od drugiej lub trzeciej godziny 

           lekcyjnej. 

8.  Szczegółowe zasady organizacji pracy świetlicy określa regulamin świetlicy szkolnej. 

9. Świetlicy podlega stołówka szkolna, która przygotowuje posiłki zgodnie z potrzebami       

    szkoły. 
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1) Szkoła  zapewnia uczniom możliwość spożycia, co najmniej jednego ciepłego posiłku 

w stołówce szkolnej. 

2) Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. 

10. Zasady korzystania ze stołówki określa „Regulamin stołówki”. 

 

VIII  BIBLIOTEKA 

 

1. W Szkole Podstawowej działa biblioteka szkolna, która służy realizacji potrzeb i 

    zainteresowań    uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, uczestniczy w 

    przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, korzystania z innych    

    typów bibliotek i ośrodków informacji, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,   

    popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców. 

2.  Cele biblioteki Szkoły Podstawowej: 

     Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego. Podstawę pracy     

     biblioteki szkolnej stanowią : 

1) wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych przez programy 

nauczania i program pracy szkoły; 

2) wspomaganie realizacji edukacji medialnej uczniów w celu przygotowania dzieci do 

twórczego i krytycznego odbioru mediów, aby przekaz, który do nich dociera był jak 

najbardziej wartościowy i jak najmniej szkodliwy;  

3) wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się, korzyści i 

zadowolenia płynących z tych czynności, a także przyzwyczajanie do korzystania z 

bibliotek przez całe życie; 

4) rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych i kulturalnych uczniów poprzez  

            podejmowanie działań popularyzujących czytelnictwo i kulturotwórczych, takich jak:    

            organizowanie konkursów, wystaw tematycznych, imprez i warsztatów czytelniczych; 

5) wspieranie inicjatyw twórczych uczniów;  

6) przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez umożliwianie tworzenia 

warunków  do poszukiwania , porządkowania  i przetwarzania informacji w celu 

pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata, kształcenia wyobraźni i dla przyjemności; 

7)  pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności przetwarzania i 

przyswajania informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału 

komunikacyjnego; 
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8)  udostępnianie lokalnych, regionalnych, narodowych oraz międzynarodowych źródeł 

informacji, stwarzanie możliwości wymiany poglądów, opinii, pomysłów i 

doświadczeń; 

9) organizowanie działań rozwijających świadomość oraz wrażliwość kulturową i 

społeczną; 

10)  współpraca z uczniami, nauczycielami, administracją szkolną i rodzicami, szerzenie 

idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są zasadniczą 

wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela w 

życiu społecznym; 

11)  propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, reklama usług i inicjatyw biblioteki. 

12)  tworzenie banku informacji o różnych dokumentach gromadzonych w szkole. 

     Aby wypełniać te cele  biblioteka szkolna stale rozwija kierunki działania i poszerza     

     zakres usług, rozwija warsztat informacyjny i zatrudnia odpowiednio przygotowany   

     personel. 

3.  Do zadań biblioteki należy: 

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

szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposobienie ich do 

samokształcenia; 

2) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacenie kultury humanistycznej uczniów; 

3) wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów 

bibliotecznych; 

4)  udzielanie pomocy nauczycielom w doskonaleniu zawodowym, w dokształcaniu się i 

pracy twórczej; 

5)  rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji 

czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku 

potrzeby czytania i udzielania pomocy w ich przezwyciężeniu; 

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

7) uczestniczenie w rozwoju życia kulturalnego uczniów; 

8) wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych poprzez 

doradztwo czytelnicze; 

9) zapewnienie  pomocy organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań. 

3.  Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji    

     planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły. Zbiory biblioteki obejmują dwie grupy   

     materiałów: 
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1) dokumenty piśmiennicze:  

a) wydawnictwa informacyjne,  

b) programy szkolne dla nauczycieli, 

c) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów 

nauczania,  

d) literaturę techniczną oraz inną popularno-naukową w ilości zaspokajającej 

potrzeby uczniów i nauczycieli,  

e) wybrane pozycje z literatury pięknej,  

f) wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa do księgozbioru 

podręcznego,  

g) czasopisma specjalistyczne, w tym przedmiotowo-metodyczne, wybrane 

czasopisma naukowe, popularno-naukowe, gazety,  

h) inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów 

nauczania. 

2) dokumenty niepiśmiennicze:  

a) dyskietki komputerowe, 

b) kasety, 

c) płyty CD, CD-R, DVD. 

4. Strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkoły,  zainteresowania  

    użytkowników, możliwość dostępu użytkowników do innych bibliotek, zasobność zbiorów    

    tych bibliotek i inne czynniki środowiskowe. 

5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:  

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów,  

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczenie ich poza bibliotekę,  

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach, 

4) korzystanie z komputerów podłączonych do Internetu. 

6.  Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można : 

1) wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literaturę piękną, książki popularno - 

naukowe); 

2) czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma); 

3) wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety 

przekazane do dyspozycji nauczycieli, którzy przyjęli za nie odpowiedzialność). 

7.  Uczniowie kończący szkołę bądź wypisywani ze szkoły obowiązani są do przedłożenia w   

     sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej rozliczenie się z biblioteką szkolną    
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     pod rygorem niewydania dokumentów szkolnych. 

8. Biblioteka umożliwia w ramach swojej działalności korzystanie uczniom i ich rodzicom    

    oraz nauczycielom z zasobów elektronicznych i Internetu w ramach multimedialnych    

    programów komputerowych. 

9. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki, czytelni  i dostępu do sieci internetowej są    

    zawarte w  regulaminie pracy biblioteki. 

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

      ich zakończeniu.  

11. Godziny pracy biblioteki dostosowane do potrzeb uczących się dzieci ustala Dyrektor. 

12. Nauczyciele biblioteki do godz. 9.30 sprawują nadzór nad uczniami klas IV-VI   

       rozpoczynającymi lekcje później niż o godzinie 8.00, którym rodzice nie mogą zapewnić   

       opieki ze względu na czas pracy lub inne okoliczności. 

13.  W czasie trwania zajęć lekcyjnych uczniowie, którzy ze względów organizacyjnych nie 

       mają lekcji przebywają w bibliotece lub w czytelni. Informacje dotyczące miejsca 

       pobytu   uczniów umieszczane są w planie zastępstw, który opracowuje na dany dzień    

       wicedyrektor. 

14.  Zadaniem bibliotekarza szkolnego jest: 

1) Gromadzenie i przygotowanie do udostępniania zbiorów i innych informacji 

niezbędnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym   szkoły; 

2) Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania przez 

uczniów i nauczycieli informacji z różnych źródeł; 

3) Stwarzanie warunków do kształtowania efektywnego posługiwania się uczniów 

technologią informacyjną; 

4) Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

5) Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 

społeczną. 

15.  Do zadań szczegółowych nauczycieli bibliotekarzy należy :  

1) Udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki; 

2) Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i 

tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach; 

3) Poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru 

lektury  i do jej planowania; 

4) Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;  
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5)  Udział w realizacji programów edukacyjnych;  

6) Udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom 

młodzieżowym i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy 

w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece 

(zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, godziny do dyspozycji 

wychowawcy klasy, zajęcia kół zainteresowań), pomoc w organizowaniu pracy z 

książką, czasopismem oraz w przygotowaniu przez różne grupy społeczności szkolnej  

imprez czytelniczych; 

7) Realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z 

wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami, bibliotekami i innymi 

instytucjami pozaszkolnymi. 

8) Prowadzenie różnych form wizualnej informacji na temat książek; 

9) Gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki, na 

podstawie analizy posiadanych zbiorów; 

10) Katalogowanie zgodne z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie; 

11) Selekcja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

12) Konserwacja zbiorów; 

13) Prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego książek niezależnie od miejsca 

ich przechowywania. 

16.  Z biblioteki mogą korzystać:  

1) uczniowie;  

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły; 

3) rodzice; 

4) inne osoby - za zgodą Dyrektora. 

17.  Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami poprzez:  

1) tworzenie aktywu bibliotecznego, którego zadaniem jest pomoc w pracach 

bibliotecznych, prowadzenie wykazu czytelnictwa swojej klasy, informowanie o 

terminie zwrotu książek i nowościach czytelniczych,  

2) nauczyciel bibliotekarz: pomaga uczniom w doborze literatury, udziela porad 

bibliograficznych, udostępnia uczniom miejsca w kąciku czytelniczym na odrabianie  

lekcji oraz udziela pomocy w ich odrabianiu, prowadzi indywidualne rozmowy  

na tematy czytelnicze.  

18.  Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami w zakresie:  

1)  poznawania uczniów i ich preferencji czytelniczych;  
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2)  uczestnictwa nauczycieli bibliotekarzy w pracach zespołów nauczycieli;  

3)  gromadzenia scenariuszy imprez i uroczystości na potrzeby nauczycieli;  

4)  poradnictwa w wyszukiwaniu literatury metodycznej oraz przygotowanie bibliografii  

na dany temat dla nauczycieli. 

19. W ramach współpracy z rodzicami biblioteka szkolna:  

1) udostępnia rodzicom księgozbiór dotyczący problemów wychowawczych, trudności i 

niepowodzeń szkolnych;  

2) udziela informacji dotyczących czytelnictwa ich dzieci i współpracuje w poznawaniu  

ich preferencji czytelniczych. 

20.  Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami poprzez: lekcje biblioteczne,    

       konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania z czytelnikami. 

21. Skontrum w bibliotece dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły nie rzadziej   

     niż co pięć lat i przy każdorazowej zmianie obsady personalnej biblioteki. 

 

§ 6 

 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

 

1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa Rozporządzenie MEN.  

2. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa Wewnątrzszkolny System 

Oceniania stanowiący załącznik do statutu (załącznik nr 1). 

                                                            § 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

Statut szkoły stoi na straży prawa obowiązującego na terenie RP, ze szczególnym 

uwzględnieniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka i Europejskiej Konwencji Praw Dziecka oraz przepisów prawa oświatowego. 

1.  Do szkoły uczęszczają uczniowie realizujący obowiązek szkolny od 7, i nie wcześniej niż 

     od 6 roku życia, do ukończenia 6-letniej szkoły podstawowej. 

2.  W szkole funkcjonują również oddziały przedszkolne, tzw. klasy „0”, w których dzieci w 

    wieku lat 6 odbywają roczne przygotowanie przedszkolne. 
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I OBOWIĄZEK SZKOLNY 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku    

kalendarzowym, w którym dziecko kończy  7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 

które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat , jeżeli wykazuje psychofizyczną 

dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 

1) Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje 

dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły jest zwolnione z rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 

3. /uchylony/ 

4. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci od   

    najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia.   

5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach dyrektor szkoły dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której 

mowa  w ust. 4.  Może to nastąpić w przypadkach: 

a) gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w 

różnych rocznikach; 

b) dzieci są spokrewnione; 

c) dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu; 

d) konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci.; 

e) gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły. 

6.  Na wniosek rodziców dyrektor  Szkoły Podstawowej, w obwodzie których   dziecko   

     mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku   

     szkolnego     lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.  

     Dziecko    spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej  

     formie    może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia  

     szkoły  na     podstawie  egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę,  

     której dyrektor zezwolił na  taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. 

7.  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; 
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3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 

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

             zmianie szkoły, zmianie miejsca zamieszkania lub sposobie realizowania obowiązku    

           szkolnego. 

8.  Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w 

           trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

9.  Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 

           nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% 

           obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

10. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa 

      ukończenia klasy niższej. Do klasy programowo wyższej w czasie roku szkolnego   

      przyjmuje się  ucznia na wniosek rodzica, opiekuna prawnego i po decyzji   

      wychowawcy. 

11.  Dyrektor Szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci  

            zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w szczególności:  

1) kontroluje wykonanie obowiązku szkolnego, a także współdziała z rodzicami w 

realizacji obowiązku;  

2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku.  

13.  Urząd prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ramach zadań własnych 

             przesłać Dyrektorowi Szkoły informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji  

             dzieci,  podlegających obowiązkowi szkolnemu. 

 

I A.  ODROCZENIE OBOWIĄZKU  SZKOLNEO 

 

1. Odroczenia obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor publicznej 

szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 

2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w 

którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. 

3. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego.  

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 
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5. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły , w obwodzie której dziecko 

mieszka, na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 7 lat. 

6. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek w 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa w 

ust.5 i 6 składa się nie później niż do 31 sierpnia.  

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 i 6 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię , z której wynika potrzeba odroczenia 

spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.  

 

II PRAWA UCZNIÓW 

 

1. Na terenie szkoły uczniom przysługują następujące prawa: 

1) prawo do uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych ujętych w planie 

nauczania, 

2) do jawnej, umotywowanej oceny, 

3) do informacji zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, zgodnym z 

obowiązującym rozporządzeniem MEN, 

4) do wypoczynku i rozsądnego obciążenia pracami pisemnymi sprawdzającymi jego 

wiadomości i umiejętności, 

5) do uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego, 

6) do swobodnego wyrażania opinii we wszystkich sprawach, jeśli nie narusza tym dóbr 

innych osób, 

7) do swobodnego rozwoju swojej osobowości oraz do ochrony prywatności życia 

osobistego i rodzinnego, 

8) do informacji i wiedzy zawartej w programach szkolnych, podawanej obiektywnie, 

9) do pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze strony szkoły w sytuacjach dla niego 

kryzysowych, 

10) do korzystania z pomocy stypendialnej, zapomóg socjalnych, dożywiania, bądź 

doraźnej pomocy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach i której zakres 

uzależniony jest od środków finansowych, którymi dysponuje szkoła, 

11) do poszanowania przekonań religijnych, 
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12) każdemu uczniowi przysługuje wolność od poniżającego traktowania i karania, 

13) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem, 

14) korzystania z dóbr kultury oraz ich współtworzenia. 

2. W przypadku nierespektowania w/w praw uczeń lub jego rodzice  mogą odwołać się do  

    wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrektora (wicedyrektora) oraz w razie potrzeby – do  

    organu pełniącego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

3. W każdym pisemnym przypadku zgłoszenia naruszeń praw uczeń oraz jego rodzice  

     powinni uzyskać pisemną odpowiedź uzasadniającą przyjęte w danej sprawie stanowisko,  

    po wysłuchaniu przez rozstrzygającego wszystkich stron sporu. Termin uzyskania  

    odpowiedzi nie powinien przekraczać 14 dni, w uzasadnionych przypadkach w ciągu 30  

    dni. 

4. Społeczność szkoły ma obowiązek przestrzegania norm obowiązującego na terytorium RP  

    prawa, w tym przepisów prawa oświatowego oraz norm wewnątrzszkolnych. 

5. Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie powinni przestrzegać zasad dobrego  

    wychowania i koleżeńskiego współżycia. 

 

III OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

1. Obowiązkiem każdego ucznia jest: 

1) Punktualne przychodzenie na zajęcia. 

2) Aktywne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych. 

3) Sumienne przygotowywanie się do zajęć (systematyczne odrabianie zadań domowych, 

posiadanie niezbędnych pomocy i przyborów). 

4) Kulturalne zachowanie się w trakcie zajęć. 

5) Okazywanie szacunku nauczycielom, innym pracownikom szkoły, koleżankom i 

kolegom. 

6) Dostarczanie pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych 

nie później niż w ciągu jednego tygodnia. Usprawiedliwienie musi być podpisane 

przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.  

7) Przeciwdziałanie wszelkim przejawom przemocy, nieodpowiedniej presji psychicznej 

i niszczenia dobra materialnego. 

8) Dbanie o zdrowie własne i innych, higienę osobistą i rozwój psychofizyczny. 
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9) Wyrażanie szacunku dla symboli narodowych, regionalnych i szkolnych. 

10) Kultywowania tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych. 

11)  Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez aktywny udział w konkursach, 

zawodach itp.  

2. Uczniowie noszą schludny strój zakrywający ciało (bez dekoltów, obnażania brzucha);  

    niedozwolone jest farbowanie włosów, stosowanie makijażu i malowanie paznokci. 

1) noszą obuwie zmienne; 

2) zakładają strój apelowy na uroczystości szkolne (biała bluzka/koszula i ciemne 

spodnie/spódnica); 

3) pilnują własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych do 

Szkoły Podstawowej; 

4) wyłączają telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas trwania zajęć 

edukacyjnych, (w Szkole Podstawowej obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania i 

filmowania). 

 

IV NAGRODY I KARY 

A. Nagrody. 

1. Uczeń może być nagrodzony i wyróżniony.  

2. Wyróżnienia i nagrody uczeń otrzymuje za:  

1) rzetelne wypełnianie obowiązków szkolnych, potwierdzone wynikami dydaktycznymi, 

wzorową postawą i frekwencją;  

2) szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy;  

3) znaczące osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej.  

3.  Nagrody uczniom przyznaje: 

1) Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek: nauczyciela przedmiotu, 

opiekuna samorządu uczniowskiego, Rady Rodziców i administracji szkoły, 

2) nauczyciel, opiekun Samorządu z własnej inicjatywy lub na wniosek: uczniów lub 

rodziców , 

3) Rada Rodziców z własnej inicjatywy. 

4. Nagrodą mogą być: medal szkoły, list pochwalny skierowany do rodziców, dyplom,  

    nagroda rzeczowa, udział w imprezach i spotkaniach, nagroda finansowa lub inna  

    określona przez organ, który ją przyznaje. 

3. Wartość nagrody rzeczowej lub finansowej wynika z możliwości materialnych organu,  
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    który ją przyznaje. 

4. O przyznanej nagrodzie uczeń i jego rodzice zawiadamiani są na piśmie. 

B. Kary. 

1. Uczeń podlega karze za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na terenie szkoły. 

2. Wychowawca ma prawo stosować przyjęty przez siebie system kar, jednak nie mogą one  

    naruszać godności i nietykalności osobistej uczniów. 

3. Stosowanymi karami mogą być w szczególności: 

1) upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę na forum klasy;  

2) upomnienie Dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy;  

3) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym wobec społeczności 

szkolnej;  

4) obniżenie oceny zachowania;  

5) pozbawienie na czas oznaczony prawa uczestnictwa w pracach Samorządu 

Uczniowskiego; 

6) odsunięcie od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę i zakaz 

reprezentowania szkoły na zewnątrz;  

7) zakaz uczestnictwa w niepłatnych, atrakcyjnych zajęciach; 

8) przeniesienie do innej klasy; 

4. Warunki i procedura przeniesienia ucznia z klasy do klasy. 

1) Uczeń może być przeniesiony z klasy do klasy w przypadku: 

a) uzasadnionego życzenia rodziców i tylko za zgodą obu wychowawców; 

b) na wniosek nauczyciela, jeżeli uczeń sprawia kłopoty wychowawcze i spełnia 

następujące warunki (łącznie): 

 są udokumentowane informacje na temat ucznia w dzienniku lekcyjnym; 

 są udokumentowane podpisem rozmowy wychowawcy z rodzicami ucznia; 

 jest powiadomiony pedagog szkolny i podjęte zostały przez wychowawcę 

wszelkie działania mające na celu poprawę zachowania ucznia; 

c) do problemów wychowawczych umożliwiających przeniesienie ucznia zaliczyć 

można: 

 szkodliwy wpływ na innych uczniów; 

 agresję i wulgarność w stosunku do kolegów w klasie; 

 zakłócanie dyscypliny na lekcji i pracy innych uczniów; 
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 uczeń staje się negatywnym wzorem dla innych i mimo zastosowania 

wszelkich form zaradczych nie rokuje nadziei na poprawę i zmianę swojego 

zachowania; 

2) po spełnieniu ww. warunków wychowawca klasy przedstawia wniosek o przeniesienie 

ucznia w trakcie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej; 

3) decyzję o ewentualnym przeniesieniu podejmuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu 

plenarnym i jest ona ostateczna; 

4) przeniesienie ucznia nie może dotyczyć: 

a) otrzymania przez ucznia ocen niedostatecznych; 

b) wagarów. 

5. Uczniowie niepromowani są przydzielani do klas z uwzględnieniem ich liczebności, opinii   

    wychowawcy i nie wszyscy do jednej. 

6. Karą szczególną jest przeniesienie ucznia - na wniosek Dyrektora Szkoły –przez Kuratora   

    Oświaty do innej szkoły. Karę tę stosuje się po uprzednim wyczerpaniu kar przewidzianych  

    w ust.3 oraz w przypadku szczególnie rażących naruszeń regulaminów, zwłaszcza   

    zachowań zagrażających życiu i zdrowiu innych osób. 

7. Karę na ucznia może nałożyć: 

1) Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

a) nauczyciela przedmiotu, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców 

lub pracowników niepedagogicznych, 

b)  nauczyciel przedmiotu, wychowawca klasy, opiekun Samorządu Uczniowskiego z 

własnej inicjatywy lub na wniosek uczniów lub rodziców w porozumieniu z 

wychowawcą ucznia. 

8. O nałożonej karze szkoła ma obowiązek poinformowania na piśmie rodziców oraz ucznia  

    natychmiast po nałożeniu. 

9. Kara nałożona na ucznia może być zastosowana po wyczerpaniu innych środków, po  

    rzetelnym wyjaśnieniu sprawy, umożliwieniu wykorzystania prawa do obrony i musi być  

    współmierna do winy. 

10. Każdy uczeń może składać wyjaśnienia ustnie lub na piśmie do rady pedagogicznej w 

      związku z zaistniałą sytuacją. 

 

C. Tryb odwoławczy. 

1. Od przyznanej nagrody i nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w 

terminie 14 dni: 
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1) od nagrody i kary Dyrektora Szkoły do Kuratora Oświaty, 

2) od nagrody i kary nauczyciela, opiekuna Samorządu, wychowawcy klasy lub 

wicedyrektora do Dyrektora Szkoły. 

2. Organy odwoławcze zobowiązane są w terminie 14 dni rozpatrzyć odwołanie i przekazać  

    odpowiedź na piśmie, w razie konieczności termin ten upływa w ciągu 30 dni. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom      

    społeczności  szkolnej. 

2. Statut jest opublikowany w formie pisemnej i elektronicznej, dostępny dla każdego ucznia,   

    nauczyciela i rodzica. 

3. Regulaminy, procedury oraz inne przepisy wewnątrzszkolne nie mogą być niezgodne z   

    zapisami niniejszego statutu. 

4. W sprawach nieujętych w statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy   

    prawa. 

5. Dyrektor szkoły upoważniony jest do tego, aby w razie konieczności  ( liczba zmian w   

    statucie jest znaczna) , po nowelizacji statutu publikować w drodze własnego zarządzenia   

    jego jednolity tekst. 

6. Zmiany w statucie szkoły wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej większością głosów     

    przy obecnych na zebraniu 50% plus 1 członków Rady.   

7. Traci moc Statut Szkoły Podstawowej nr 18 w Szczecinie z dnia 1 września 2015 r. 

8. Załączniki do Statutu Szkoły: 

1) Wewnątrzszkolny System Oceniania (załącznik nr 1); 

2) Program Wychowawczy Szkoły (załącznik nr 2); 

3) Program Rozwoju Szkoły (załącznik nr 3); 

4) Regulamin Rady Pedagogicznej (załącznik nr 4); 

5) Programy profilaktyki (załącznik nr 5); 

6) Regulamin Samorządu Uczniowskiego (załącznik nr 6); 

7) Regulamin Rady Rodziców (załącznik nr 7); 

8) Kodeks etyki nauczycielskiej SP nr 18 (załącznik nr 8); 

9) Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik nr 9); 

10) Ceremoniał (załącznik nr10). 
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11) Regulamin naboru do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. gen. Józefa 

Bema w Szczecinie (załącznik nr11). 

12) System pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wspierania uczniów SP nr 18 w 

Szczecinie  (załącznik nr12). 

13) Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego  SP nr 18 w Szczecinie  (załącznik 

nr13). 

14) Regulamin rekrutacji do klasy I SP nr 18 w Szczecinie  (załącznik nr14). 

9. Statut wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną.  

 


