
Statut został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. 1996/67/329, 1996/106/496, 1997/28/153, 

1997/141/943, 1998/117/759, 1998/162/1126, 2000/12/136, 2000/19/239, 

2000/48/550, 2000/104/1104, 2000/120/1268, 2000/122/1320, 2001/111/1194) 

oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz. U. 2001/61/624, zm. 2002/10/96). 

 

 

Rozdział I :  NAZWA I TYP SZKOŁY ORAZ JEJ ORGANY NADRZĘDNE 

 

§ 1 

 

1. Pełna nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa  w Załakowie. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sierakowice. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku .  

4. Szkoła posiada strukturę organizacyjną nadaną Uchwałą Rady Gminy Sierakowice 

nr XII/48/99 z dnia 2 marca 1999 r. 

5. Siedzibą szkoły jest wieś Załakowo,  gmina Sierakowice. 

6. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Załakowo, Pałubice, Skrzeszewo, Migi, 

Olszewko. 

7. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole na podstawie przepisów o systemie oświaty i 

reformie ustroju szkolnego: ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 

1996/67/329 i Dz. U. 1988/117/759) oraz ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy 

wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999r. Nr 12, poz.96) wynosi 6 lat. 
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Rozdział II:  CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 2 

 

I.  Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 07 września 1991 r. o                                                                              

    Systemie oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

 

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej, 

2. Szkoła umożliwia uczniom zindywidualizowaną naukę w oddziałach lub zespołach, 

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 

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

5. Szkoła umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego w warunkach poszanowania 

ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, 

6. Szkoła zapewnia podtrzymanie poczucia tożsamości etnicznej i religijnej poprzez: 

a) nauczanie przedmiotów w języku polskim z uwzględnieniem regionalizmu                      

i kultury kaszubskiej, 

b) organizację klas z nauczaniem języka kaszubskiego, organizowanych na   życzenie 

rodziców,  zgodnie z odpowiednimi przepisami: 

1. Nauczanie organizowane jest na podstawie zapisów art. 13 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty. Podstawowym aktem wykonawczym do ustawy dotyczącym 

tego nauczania jest zapis § 4 poz. 2 rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007r. w 

sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki 

publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579), 

2. Nauczanie odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów) 

składanego dyrektorowi szkoły do dnia 30 kwietnia lub w momencie zapisywania dziecka 

do szkoły (dotyczy sytuacji wynikających w trakcie roku szkolnego), 

3. Wniosek jest obowiązującym dokumentem na cały czas pobytu ucznia w szkole. W 

szczególnych przypadkach rodzic ma prawo zrezygnować z nauczania na podstawie woli 

wyrażonej na piśmie i złożonej dyrektorowi szkoły. Może się to jednak stać końcem 

danego roku szkolnego, 

4. Stosuje się nauczanie języka kaszubskiego wg formuły „ z dodatkową nauką języka 

kaszubskiego”, tj. prowadzone w  formie odrębnych zajęć w wymiarze trzech godzin 

tygodniowo dla każdego zorganizowanego oddziału, 

5. Dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć w formie warsztatowo wycieczkowej 

w terenie (zajęcia dotyczące historii, geografii, kultury Kaszub). Tak realizowana może 

być jedna godzina tygodniowo. Zajęcia te mogą odbywać się w systemie zblokowanym i 

być rozliczane w półrocznym okresie, 
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6. Za zgoda organu prowadzącego ( w uzasadnionych przypadkach) liczebność uczniów w 

oddziałach/grupach może być mniejsza niż określona w stosownych dokumentach, 

7. Oceniana osiągnięć uczniów dokonuje się na podstawie ogólnie przyjętych zasad 

oceniania zgodnych z rozporządzeniem MEN w tej sprawie i określonych w WSO. 

 

c) naukę piosenek w języku kaszubskim, 

d) wypowiadanie się w poezji w języku kaszubskim, 

e) zachęcanie do udziału w imprezach organizowanej przez organizacje pozaszkolne, 

f)    udział w Dniach Kultury Kaszubskiej, 

g) prowadzenia nauki religii na zasadzie dobrowolnego udziału – decyzja należy do     

rodziców dzieci  (prawnych opiekunów ). 

8. Szkoła udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej   

       (współpracuje z Poradnią    Psychologiczno- Pedagogiczną). 

9. Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki  przez dzieci i młodzież 

niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem 

społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

oraz predyspozycjami. 

10. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie  w oparciu o  aktualne ramowe plany nauczania   

i podstawy programowe oraz Szkolny Zestaw Programów    

Nauczania. 

11. Szkoła zabezpiecza opiekę nad uczniami z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 

i higieny: 

a) w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych 

nauczyciel sprawują całkowitą opiekę. Wszystkie zajęcia dydaktyczne 

porządkowe odbywają się  w obecności nauczyciela, 

b) dla zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce (imprezie) 

powinien być wyznaczony przez organizatora kierownik,                a w miarę 

potrzeby, także i opiekunowie. Osoby te są odpowiedzialne za stworzenie 

warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz za 

sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa, 

c) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza 

teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości bez korzystania z publicznych 

środków lokomocji, opiekę powinien sprawować co najmniej jedna osoba nad 

grupą 30 uczniów, 

d) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza 

teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, ewentualnie 

udającej się poza miejscowość będącej siedzibą szkoły, opiekę powinien 

sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 15 uczniów, 

e) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę powinna sprawować jedna osoba 

nad grupą 10 uczniów jeżeli, przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, 

12. Szkoła organizuje pełnienie dyżurów nauczycielskich w  czasie przerw 

międzylekcyjnych. 
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13. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze i profilaktyczne polegające przede wszystkim 

na: 

a) zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i       

opieki, 

b) udzielaniu uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

c) sprawowaniu opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez stwarzanie 

bogatej oferty edukacyjnej oraz umożliwienie realizowania indywidualnych 

programów nauczania, 

d) organizowaniu opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do 

szkoły i dbaniu o ich integrację ze środowiskiem, 

e) prowadzeniu profilaktyki zagrożeń oraz promocji zdrowia. 

14. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu                  

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

15. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca 

prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania. 

16. Szkoła systematycznie diagnozuje i monitoruje zachowania uczniów. 

17. Szkoła realizuje własny program wychowawczy. 

18.  Szkoła realizuje swoje zadania i cele przez następujące formy działalności 

dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej: 

a) obowiązkowe zajęcia lekcyjne, 

b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

c) wycieczki przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze, 

d) imprezy sportowe, artystyczne, konkursy przedmiotowe i inne. 

19. Uczniom żyjącym w szczególnie trudnych warunkach materialnych i rodzinnych                      

szkoła udziela pomocy materialnej i opiekuńczej w miarę posiadanych środków 

,interweniuje w GOPS w sprawie pomocy rzeczowej i finansowej, a w przypadku 

rażących zaniedbań opiekuńczych ze strony rodziców (prawnych opiekunów ) 

zgłaszanie takich przypadków w policji lub urzędzie gminy, GOPS i innych instytucji 

opiekuńczych. 

20. Na wniosek nauczyciela, rodziców po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną szkoła 

może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

§ 3 

 

Szkoła opracuje program wychowawczy, który uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu 

opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

§ 4 
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1. Nauczyciele Szkoły współpracują ze sobą tworząc zespoły nauczycielskie. 

 

§ 5 

 

Podstawowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego obowiązujące w Szkole. 

1. Szkoła posiada Wewnątrzszkolny System Oceniania Uczniów. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1)  poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych   i postępach  

w tym zakresie a także jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy                      

i umiejętności i skuteczności wybranych metod uczenia się, poziomie 

uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4)  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji            

o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia; 

5)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej; 

6) poinformowanie rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru 

pedagogicznego o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie 

uczniów w pracę nad własnym rozwojem, postępach uczniów. 

3. Do obowiązków nauczyciela należy określenie szczegółowych wymagań edukacyjnych, 

wynikających z realizowanych przez niego programów zajęć szkolnych oraz określenie 

sposobów sprawdzania i kryteriów oceniania osiągnięć uczniów. Nauczyciele czynią to 

na początku każdego roku szkolnego. 

4. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w 

uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

5.  Podmioty podlegające ocenianiu określone są w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania.   

6.  Wymagania edukacyjne opracowane przez nauczycieli niezbędne do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia określone są w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania. 

7.  Procedury oceniania zachowania ustalone przy współpracy wychowawców, nauczycieli 

i uczniów oparte o szczegółowe kryteria oceniania zachowania określone są                     

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
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8.  Ocenianie bieżące, ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przyjętą skala i forma śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania uszczegółowiona jest w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania. 

9.  Tryb przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych określony jest                                     

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

10.  Procedurę ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali zgodnej             

z rozporządzeniem o ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów zawiera Wewnątrzszkolny 

System Oceniania. 

11.  Procedurę uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  ocen klasyfikacyjnych            

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

12.  Warunki i sposób informowania uczniów, ich rodziców lub prawnych opiekunów             

o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, postępach i trudnościach w nauce jego 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach opisuje Wewnątrzszkolny System 

Oceniania. 

13.  Kryteria ocen z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki przedstawione są               

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.  

14.  Przypadki i warunki zwolnienia przez dyrektora ucznia z zajęć wychowania fizycznego, 

informatyki, technologii informatycznej oraz nauki drugiego języka obcego 

szczegółowo określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

15.  Tryb przeprowadzenia  egzaminu klasyfikacyjnego, tryb odwołania ucznia lub jego 

rodziców  od oceny rocznej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania sprecyzowany jest w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania. 

16.  Warunki promocji do klasy programowo wyższej w oparciu o postanowienia 

rozporządzenia o ocenianiu i klasyfikowaniu, w tym promocji z wyróżnieniem określa 

Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

17. Przypadki, kiedy rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia  

klasy I - III określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

18.  Procedurę przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dla uczniów klas IV-VI zgodnie z 

warunkami określonymi w rozporządzeniu o ocenianiu i klasyfikowaniu zawiera 

Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

19.  Warunki ukończenia szkoły zgodnie z postanowieniami rozporządzenia o ocenianiu          

i klasyfikowaniu precyzuje Wewnątrzszkolny System Oceniania. 
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Rozdział III:  ORGANY SZKOŁY I  ICH KOMPETENCJE 

 

 

§ 6 

 

I.  Organami Szkoły są:  

 

a) Dyrektor Szkoły, 

b)   Rada Pedagogiczna, 

c)   Rada Rodziców, 

d    Samorząd Uczniowski. 

 

II.   Kompetencje organów szkoły określają zakresy obowiązków i kompetencji: 

 

1. Dyrektor Szkoły kieruje Szkołą i odpowiada za całokształt jej działalności. Jest 

przewodniczącym rady pedagogicznej - organu stanowiącego i jednocześnie jest 

jednoosobowym organem wykonawczym, sprawuje nadzór nad RP w zakresie 

przestrzegania przez nią prawa. Jest również kierownikiem zakładu pracy - wykonuje 

zadania wynikające z kodeksu pracy, Karty Nauczyciela oraz ogólnokrajowych i 

lokalnych układów zbiorowych 

 

1) Do podstawowych kompetencji Dyrektora Szkoły należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły oraz 

reprezentowanie jej na zewnątrz, 

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami zatrudnionymi  w Szkole, 

h) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły, 

i)  występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły. 

j) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 

wykonywanie zadań administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji 

sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne, 
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k) realizowanie uchwał Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich 

kompetencji stanowiących oraz zarządzeń organów nadzorujących Szkołę, 

l) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły 

zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich 

prawidłowe wykorzystanie, 

m) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły,
 
 

n) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 

o) administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty, 

p) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli         

w organizacji praktyk pedagogicznych, 

q) Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje Radą Pedagogiczną,    

Rodzicami i Samorządem Uczniowskim, 

r) w czasie nieobecności dyrektora za prawidłowe funkcjonowanie szkoły odpowiada 

wyznaczony przez niego w zastępstwie nauczyciel, 

s) zatwierdza programy wychowania przedszkolnego, programy nauczania oraz 

szkolne zestawy podręczników zaproponowane przez nauczycieli. 

t) Dyrektor szkoły odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 

 

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jest 

statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

3) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po ich zaopiniowaniu przez Radę Szkoły, 

b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych        

w    szkole,  

d) uchwalenie Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki 

w porozumieniu z  Radą Rodziców, 

e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

f) zatwierdzanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego, 

g) ustalenie regulaminu swojej działalności. 

h) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

i) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

 

4) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
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a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych      

i pozalekcyjnych, 

b) projekt planu finansowego szkoły, 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac         

i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

e) szkolny zestaw programów oraz program wychowania przedszkolnego przed 

dopuszczeniem do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły, 

f) organizację tygodnia pracy, 

g) wnioski rodziców o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki, 

h) wnioski o przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora szkoły na kolejne 5 lat, 

i) kandydaturę na dyrektora szkoły wysuniętą przez organ prowadzący szkołę,            

w przypadku, gdy nikt nie przystąpił do konkursu lub dyrektor nie został 

wyłoniony, 

j) powołania lub odwołania wicedyrektorów szkoły, 

k) wnioski organu prowadzącego szkołę o przyznanie dyrektorowi szkoły nagrody 

ministra właściwego ds. oświaty i wychowania lub kuratora oświaty, 

l)  opiniuje programy wychowania przedszkolnego oraz programy nauczania 

zaproponowane przez nauczycieli. 

 

5) Rada Pedagogiczna przygotowuje i zatwierdza projekt statutu szkoły albo jego zmian. 

6) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora. Rada Pedagogiczna jest powiadamiana przez organ uprawniony 

do odwołania o wyniku postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od otrzymania 

wniosku. 

7) Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.      

O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Wyżej wymienione organy          

(w porozumieniu) uchylają uchwałę w razie jej niezgodności z przepisami prawa. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

8) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. 

9) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

10) Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

11) Rada Pedagogiczna współpracuje z innymi organami szkoły. Zasady współdziałania 

określa regulamin Rady Pedagogicznej. 
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3.  Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów tej szkoły. Rodzice i 

nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.   

       1) W skład Rady Rodziców wchodzą: 

            a)  po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach 

przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

            b)   w wyborach, o których mowa w p/pkt. 1 , jednego ucznia reprezentuje jeden 

rodzic. 

            c)   wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być 

sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

3) Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. Protokoły należą do dokumentacji 

szkoły. 

4) Rada Rodziców wybiera przewodniczącego, który ją reprezentuje na zewnątrz 

oraz podpisuje w jej imieniu wszystkie dokumenty. 

5) Przewodniczący powiadamia dyrektora szkoły o termie i porządku zebrania. 

6) Rodzice mają prawo do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie 

i szkole, 

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania                        

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 

c) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów oraz przyczyn trudności w nauce, 

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swoich dzieci, 

e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 

opinii na temat pracy szkoły. 

f) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania              

i kształcenia dzieci. 

 

 7)    Zadania Rady Rodziców: 

a)  występowanie do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły             

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 

           8)  Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

      a)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego 

szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli 

oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów 
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oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

      b)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

d) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu 

programów wychowania przedszkolnego, oraz szkolnego zestawu 

podręczników, 

e) opiniowanie zgody na działalność w szkole stowarzyszeń i organizacji, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły. 

f) jeżeli Rada Rodziców w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu 

wychowawczego lub programu profilaktyki program ten ustala dyrektor szkoły 

w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program 

ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

9)  Przedstawiciel Rady Rodziców wchodzi w skład komisji konkursowej, mającej 

za zadanie wyłonić dyrektora szkoły, powołanej przez organ prowadzący 

szkołę. 

10)  Rada Rodziców może: 

a) występować w uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o dokonanie oceny 

nauczyciela zatrudnionego w szkole, z wyłączeniem nauczyciela stażysty, 

którego pracę ocenia się w trybie awansu zawodowego, 

b) opiniować pracę nauczyciela odbywającego staż a w przypadku jego 

odwołania od opinii do Rady Rodziców uwzględnić opinię ogółu rodziców 

uczniów prowadzonych przez danego nauczyciela. 

11) W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 

12) Spotkania Rady Rodziców organizowane są raz na kwartał. Nauczyciele,                 

w miarę potrzeby, kontaktują się z rodzicami dziecka indywidualnie. 

13)  Dyrektor szkoły wstrzymuje działania Rady Rodziców niezgodne z zadaniami 

statutowymi szkoły lub naruszające regulamin działalności Rady Rodziców. 

14) Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami szkoły. Zasady 

współdziałania określa regulamin działalności Rady Rodziców. 

 

 

4.  Samorząd Uczniowski 
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1) W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem". Samorząd 

tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Zasady wybierania i działania organów 

samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. 

2) Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

3) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.  

4) Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski           

i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak:  

a)  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem        

i stawianymi wymaganiami,  

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

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania 

i zaspokajania własnych zainteresowań,  

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,  

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,  

g) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

 

III. Rozwiązywanie sporów między organami: 

 

a) zapewnia się każdemu organowi swobodne działanie i podejmowanie decyzji                   

w ramach swoich kompetencji określoną Ustawą o systemie oświaty z dnia 

07. 09. 1991 roku  jej aktami wykonawczymi oraz regulaminami tych 

organów;  

b) uchwały Rady Pedagogicznej sprzeczne z prawem wstrzymuje dyrektor 

szkoły, powiadamiając organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny;  

c) negocjatorem między organami jest dyrektor szkoły dbając o przestrzeganie 

prawa oraz postanowień statutowych;  

d) uchwały Rady Rodziców sprzeczne z prawem lub naruszające interesy 

szkoły wstrzymuje dyrektor szkoły powiadamiając organ prowadzący;  

e) w sprawach związanych z działalnością szkoły, w których organy  nie 

osiągają porozumienia  decyduje dyrektor szkoły.  
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Rozdział IV:  ORGANIZACJA  SZKOŁY 

 

§ 7 

 

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  

2.   W szkole  tworzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania 

przedszkolnego.  

3.    Oddział można dzielić nas grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na 

zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń.  

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

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów;   

5.   W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można 

dokonać za zgodą organu prowadzącego.  

6.   Podziału na grupy dokonuje się również w wyniku mniejszej ilości stanowisk               

w pracowni, dla realizacji zajęć edukacyjnych.  

7.   Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach  IV – VI  prowadzone są w grupach   

liczących od  10  do 26  uczniów.  

8.   Godzina lekcyjna w klasach IV – VI 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    

i planie nauczania  szkoły.  

9.   W klasach I – III i w oddziale przedszkolnym prowadzone są zajęcia w systemie 

zintegrowanym i czas tych zajęć (wyjątek stanowią religia i terapia pedagogiczna) 

ustala nauczyciel prowadzący te lekcje, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

określony planem nauczania.  

10.  Zajęcia edukacyjne w klasach I – III są prowadzone w oddziałach liczących nie 

więcej niż 25 uczniów . 

a) 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 poinformowaniu rady 

oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 

liczbę określoną w pkt. 10 ( nie więcej niż 25 uczniów). 

b) Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w pkt.10a, 

zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę uczniów określoną w pkt. 10 

na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

c) Liczba uczniów w oddziale I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

d) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III  zostanie zwiększona zgodnie  z pkt. 

10b i 10c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela 

prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze                  i opiekuńcze w tym 

oddziale. 
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e) Oddział w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z pkt. 10b i 10c, może 

funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

f) Przepisy zawarte w pkt. 10a – 10e, zgodnie z art. 61 ust.3a-3e ustawy zmienianej w 

art. 1 (Ustawy o Systemie Oświaty po zmianach) , w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, stosuje się do uczniów w oddziale: 

1) klasy II – od roku 2015/2016; 

2) klasy III – od roku szkolnego 2016/2017. 

11.  Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć pozalekcyjnych nie 

powinna być niższa niż 5 uczestników, a na zajęciach dydaktyczno wyrównawczych 

niższa niż 3 

12. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

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

z zakresu kształcenia ogólnego. 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne , do których zalicza się: 

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

ramach obowiązujących zajęć edukacyjnych. 

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

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania. 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

a) formami działalności dydaktyczo-wychowawczej szkoły są także zajęcia 

edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie Ustawie o 

Systemie Oświaty, art. 12 ust. 2 ( nauka religii), zajęcia edukacyjne, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ( zajęcia związane z 

podtrzymaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

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

organizowane w trybie określonym w tych przepisach. 

b) Zajęcia edukacyjne, o których mowa w pkt.2b,  organizuje dyrektor szkoły, za 

zgodą organu prowadzącego szkołę po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

i rady rodziców. 

c) Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w pkt.a zajęcia 

edukacyjne. 

d) Zajęcia wymienione w pkt. 3,4 , 5 mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariatu. 

e) Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt.2, organizuje dyrektor szkoły, 

za zgodą organu prowadzącego szkołę po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i rady rodziców. 

f) Szkoła może prowadzić również  inne niż wymienione w ust. 1 i 5a zajęcia 

edukacyjne. 
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13. Rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych realizowany jest w ciągu pięciu dni 

tygodnia.    

14. Szkoła może realizować dodatkowe zajęcia edukacyjne, w celu rozwijania uzdolnień    

i zainteresowań uczniów, płatne na życzenie rodziców uczniów i akceptacją Rady 

Rodziców oraz dyrektora szkoły.   

15. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania w oparciu o ramowy plan nauczania i zaopiniowany  przez  Radę 

Pedagogiczną  - do 5 maja każdego roku.    

16. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja 

danego roku.    

17. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:  

a)  liczbę pracowników szkoły;  

            b)  pracowników zajmujących stanowiska kierownicze i funkcyjne;  

            c) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych;  

            d) ogólną liczbę uczniów;  

             e) liczbę oddziałów.  

18. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,                   

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych.                        

19. Czas rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych, termin 

ferii i terminy podziału na okresy określa obowiązujące rozporządzenie MEN                

w sprawie organizacji roku szkolnego.          

20. Na podstawie rozporządzenia, w sprawie organizacji roku szkolnego, szkoła ustala    

„szkolny kalendarz roku szkolnego”.  

21.  W szkole mogą być tworzone: 

a) oddziały z dodatkowym nauczaniem języka kaszubskiego, organizowane na 

życzenie rodziców w formie zgodnej z odpowiednimi przepisami, 

b)  
na zorganizowanie oddziału z nauczaniem języka kaszubskiego potrzeba zgłoszeń 

rodziców co najmniej siedmiorga uczniów. 

22. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych             

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły 

w oparciu o arkusz organizacyjny zgodnie z zasadami ochrony zdrowia i higieny 

pracy. 

23. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne 

zajęcia, wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dziennych 

zajęć ustalają poszczególni nauczyciele uczący w tych klasach, którzy odpowiadają 

również za bezpieczeństwo uczniów, w tym czasie oraz na przerwach śródlekcyjnych. 

 

      24.Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwości korzystania                       

z  następujących pomieszczeń: 
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1) izb lekcyjnych i pracowni z niezbędnym wyposażeniem, 

2) biblioteki, 

3) świetlicy, 

5) administracyjno-gospodarczych, 

7) gabinetu logopedycznego, 

9) sklepiku szkolnego, 

10) szatni.  

25. W szkole organizuje się oddziały integracyjne (zwane klasami integracyjnymi) w 

zależności od potrzeb edukacyjnych. W klasach integracyjnych oprócz uczniów 

sprawnych uczę się uczniowie niepełnosprawni w szczególności                                          

z niepełnosprawnością ruchową. 

        26. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20,                   

w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 

dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach , szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych. 

1) W pierwszej kolejności do klas integracyjnych przyjmowane są dzieci z rejonu 

Szkoły. Dopuszcza się przyjmowanie dzieci do klas integracyjnych spoza rejonu 

Szkoły. Ostateczne decyzję o przyjęciu dzieci do oddziału integracyjnego 

podejmuje Dyrektor Szkoły. 

2) W klasie integracyjnej określone zajęcia edukacyjne prowadzi jednocześnie dwóch 

nauczycieli - nauczyciel prowadzący  ( nauczyciel przedmiotu) i nauczyciel 

wspomagający, którzy realizują, zgodny ze wspólnymi ustaleniami, program 

dydaktyczno-wychowawczy.  

3) O rodzaju zajęć edukacyjnych wspomaganych przez drugiego nauczyciela 

decyduje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczycieli oddziału 

integracyjnego, w ramach posiadanych środków finansowych. 

4) Szczegółową organizację oraz funkcjonowanie oddziałów integracyjnych określają 

odrębne przepisy.” 

       27.  Z tytułu udostępnienia rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane 

od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

 

§ 8 

 

ŚWIETLICA  SZKOLNA 
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1.   Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.  

      2.  W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów            

w grupie nie powinna przekraczać 25. 

 

 

§ 9 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

1.  Zadania biblioteki:  

   

a)    gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych;  

b)    obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej;  

c)    zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów i nauczycieli) potrzeb   

czytelniczych i informacyjnych;  

d)   podejmowanie – zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami 

nauczania – różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej                   

i medialnej, wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;  

e)   przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania 

uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek;  

      f) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, 

kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalno – 

rekreacyjnych, kształtowanie u nich nawyków czytania i uczenia się,  

g)   pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych 

gromadzonych w szkole;  

h)    udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki.  

i) podejmowanie zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami 

nauczania różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, 

               j)  przygotowanie uczniów, do samokształcenia, korzystania z różnych mediów, 

źródeł,  informacji, bibliotek, 

               k) podejmowanie współpracy    biblioteką gminną w zakresie doboru książek do   

     biblioteki, udostępniania nowości wydawniczych  oraz lekcji bibliotecznych  

     promujących czytelnictwo  na podstawie zawartych porozumień. 

               l) biblioteka gromadzi następujące materiały: 

           -  wydawnictwa informacyjne, 

           -  podręczniki i programy szkolne 

           -  lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, 

           -  literaturę popularnonaukową i naukową 

           -  wybrane pozycje literatury pięknej, 

           -  wydawnictwa albumowe, 
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        -   odpowiednią prasę dla uczniów i nauczycieli 

        -   podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki  

            i dydaktyki rożnych przedmiotów nauczania, 

       -  materiały audiowizualne, 

              - programy multimedialne 

   

2.  Lokal biblioteki:  

a)    w szkole wydziela się pomieszczenie przeznaczone na bibliotekę;  

b)    lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni;  

c)    wyposażenie lokalu stanowią odpowiednie meble i urządzenia, które    

umożliwiają:  

      - bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów,  

      - zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno – informacyjnego  

                        umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań.  

              d) godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostępno jej zbiorów podczas zajęć  

 lekcyjnych i po ich zakończeniu, 

 

           3. Zadania nauczyciela bibliotekarza:   

a)    udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki;  

b)    prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej;  

c)    prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;  

d)   udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej, zgodnie 

z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania;  

e)   gromadzenie zbiorów;  

f)   ewidencja i opracowanie zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami               

i standardami;  

g)   sporządzanie planów pracy biblioteki;  

h)   prowadzenie określonej przepisami dokumentacji biblioteki;  

i)    prowadzenie warsztatu czytelniczego;  

j)   opracowanie regulaminu biblioteki.  

               k) udział w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły poprzez 

współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, bibliotekarzami               

i innymi instytucjami pozaszkolnymi, 

             l)    informowanie nauczycieli na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej  

                   statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach, 

      ł)    prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy,  

                   wystawy, imprezy czytelniczą akademie itp. 

            m)   prowadzenie indywidualnej pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem   

                   potrzebującym  większej opieki pedagogicznej. 
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          4.  Nadzór nad  biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.  

          5.  Regulamin biblioteki zatwierdza dyrektor szkoły.  

          6. Prawa i obowiązki czytelników. 

             -  czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki   

                 szkolnej. 

            -    korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. 

-    jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach   

     bibliotekarz może ograniczyć albo zwiększyć liczbę wy pożyczeń. 

             -  czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji, 

             -  w stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary         

                (prace na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymania wypożyczeń) 

 -  w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą  

     pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza. 

-    uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane   

     nagrody na koniec roku szkolnego. 

 

§ 10 

 

CEREMONIAŁ  SZKOŁY 

 

1.  Szkoła tworzy i kultywuje szkolne tradycje oraz ceremoniał uroczystości 

2.  Ceremoniał Szkoły jest stosowany w czasie: 

a) uroczystości szkolnych, 

b) obchodów świąt państwowych i rocznic, 

c) oraz w innych uzasadnionych przypadkach, 

1. Funkcjonowanie szkoły oparte jest na aktywnym uczestnictwie w nim uczniów, 

rodziców i nauczycieli.  

 

§ 11 

 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

 

 

1. Formy współpracy z rodzicami: 

a) informacje bieżące – słowne (spotkania indywidualne), 

b) informacje pisemne (dzienniczek ucznia), 
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c) zebrania ogólne, 

d)  zebrania klasowe, 

 

2. Rodzice maja prawo do: 

a) informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w klasie i 

szkole, 

b) informacji o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów (WSO), 

c) informacji o zachowaniu, postępach i przyczynach trudności  

    w nauce, 

d) uzyskania informacji na temat dalszego kształcenia dziecka 

3. Rodzice mogą wnosić swoje pomysły do harmonogramu imprez szkolnych                      

i środowiskowych. 

4. Zebrania rodziców odbywają się nie rzadziej niż cztery raz w roku. 

 

 

Rozdział V: NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 12 

 

1.   W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi zgodnie         

z arkuszem organizacji szkoły.  

2.   Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne 

przepisy.  

3.   Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny  za jakość i wyniki tej pracy  oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów.  

4.   Do zadań i obowiązków nauczyciela należy:  

a) realizacja programów nauczania, wychowania i opieki oraz dbałość 

i odpowiedzialność za poziom wyników  nauczania i wychowania, 

b)  stwarzanie możliwości pełnego rozwoju psychofizycznego uczniów oraz 

rozwijanie zdolności  i zainteresowań poprzez indywidualizację pracy z tymi 

uczniami, 

c)  przygotowanie ich do udziału w konkursach  przedmiotowych,  

d)  realizacja zadań i celów wychowawczych prowadzących do ukształtowania 

pozytywnej osobowości ucznia, 

e) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na wszystkich zajęciach organizowanych 

przez szkołę, 
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f) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności 

osobistej i zasad szeroko pojętnej tolerancji, 

g)  udzielanie pomocy uczniom mającym niepowodzenia szkolne poprzez 

indywidualizację pracy, kierowanie za pośrednictwem wychowawcy klasy do 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

h)  powiadomienie przez wychowawcę klasy rodziców ucznia zagrożonego oceną 

niedostateczną na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej, przyjęcie informacji rodzice  potwierdzają pisemnie na zebraniu, 

i)  w razie nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca zawiadamia ich 

pisemnie poprzez sekretariat szkoły listem poleconym, 

j)  nauczyciel przedmiotu ma obowiązek poinformować ucznia o przewidywanej 

ocenie okresowej i rocznej na tydzień , a oceny niedostatecznej na miesiąc przed 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

k)  współpraca ze szkolną służbą zdrowia, 

l)  przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

m)  dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

n) stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie            

w różnych formach doskonalenia, 

o)  wzbogacanie swojego warsztatu pracy,  

p)  aktywne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej oraz zespołach 

powołanych przez dyrektora lub Radę Pedagogiczną, 

q) udział w konferencjach przedmiotowych – metodycznych, 

r)  przestrzeganie tajemnicy służbowej.  

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

jest  w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału 

oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.  

6.    Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo - zadaniowe.  

7.   Pracą zespołu kieruje przewodniczący  powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

8.  Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:  

a) organizowanie współpracy nauczycieli celem uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, 

b)  opracowanie kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów, 

c)  organizowanie wewnątrzszkolnego dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz 

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

d)  organizowanie pracowni i dbanie o ich wyposażenie, 

e)  opiniowanie przygotowanych w szkole innowacji i eksperymentalnych programów 

nauczania, 

f)  opracowanie planu pracy na dany rok szkolny.  
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9.  Zadania nauczyciela wychowawcy:  

a)  otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka, udzielanie pomocy  

uczniom mającym trudną sytuację rodzinną i losową, 

b)   tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów oraz przygotowanie ich do 

życia w społeczeństwie, 

c)  inspirowanie i wspomaganie  działań zespołowych uczniów, 

d)  planowanie i organizowanie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego w celu integracji wychowanków, 

e)  ustalenie, w porozumieniu z rodzicami uczniów, planów pracy wychowawczej, 

f)  współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, koordynowanie ich działań 

wychowawczych wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

pomoc indywidualna, 

g)  prowadzenie dokumentacji wychowawcy (teczka wychowawcy, dziennik 

lekcyjny), 

h)  utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami uczniów wymagających 

szczególnych działań wychowawczych, 

i)  informowanie dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej o osiągnięciach oraz 

problemach swoich wychowanków.  

       10. Nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole i starającym się o awans zawodowy,  

dyrektor szkoły przydziela nauczyciela opiekuna. 

 

ROZDZIAŁ VI: UCZNIOWIE  SZKOŁY 

 

§ 13 

Zasady rekrutacji uczniów: 

1.Dziecko rozpoczyna obowiązek szkolny z początkiem roku szkolnego w tym roku   

kalendarzowym, w który kończy ono 5 lat. Obowiązek szkolny trwa do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat. Nauka jest 

obowiązkowa do 18 roku życia: 

1) W szkole organizowane są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania 

przedszkolnego . Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku sześciu 

i pięciu lat odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dzieci 

czteroletnie i trzyletnie. Organizację, cele i zadania oddziałów przedszkolnych określa 

regulamin funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkole. 

2. Zapisy dziecka do Szkoły do klasy pierwszej odbywają się z rocznym wyprzedzeniem. 

3. Do Szkoły przyjmuje się:  

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, 

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem 

danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca. 
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4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej w klasie I może także rozpocząć 

dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną 

dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 

5.   Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje 

dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

      6. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

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

7. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły 

publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

8. W przypadku dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

do kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być 

odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 10 lat. 

9. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej 

albo niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. 

10. Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również 

uczęszczanie dzieci do szkoły specjalnej i udział dzieci i młodzieży upośledzonych 

umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych. 

11. Na wniosek rodziców dziecka mieszkającego w obwodzie Szkoły Dyrektor może 

zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza 

Szkołą, określając przy tym warunki jego spełnienia. Dziecko spełniające obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas lub ukończenia Szkoły Podstawowej, na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez Szkołę. 

12. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 

a) 3 km- w przypadku uczniów klas I- IV szkół podstawowych, 

b) 4 km- w przypadku uczniów klas V- VI; 

c) Jeżeli droga dziecka z szkoły do domu przekracza wymienione odległości , 

obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. 

13. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

d) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków 

nauki określonych w zezwoleniu;  

e) powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat i zmianach w tym zakresie. 
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14. Dyrektor Szkoły kontroluje wypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkujące w obwodzie Szkoły, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat. W szczególności: 

a)  Dyrektor i gmina kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w 

artykule 18 pkt 1, 2 i 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r., a także 

współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 18 pkt 3 

i 4 ustawy. 

b)  Dyrektor prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku 

nauki. 

15. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

§ 14 

1. Uczeń ma prawo do:  

a)     realizacji obowiązku szkolnego w swoim obwodzie z urzędu,  

b)    realizacji obowiązku szkolnego poza obwodem szkolnym,  

c)     poszanowania swojej godności osobistej,  

d)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny    

pracy umysłowej, 

e)   rzetelnej i sprawiedliwej oceny postępów w nauce oraz oceny swej pracy przez 

nauczyciela,  

f)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej                   

i psychicznej,    

g)   otrzymania informacji dotyczących realizowanych programów nauczania,   

h)   otrzymania informacji dotyczących systemu i kryteriów oceniania,  

j) swobody wyrażania myśli i przekonań jeśli nie narusza tym dobra innych, 

j)    rozwijania zainteresowań zdolności i talentów,  

k)   udziału w organizowanych przez szkołę zajęciach rekreacyjnych, kulturalnych, 

rozrywkowych, sportowych i pozalekcyjnych,  

l)   do określenia przez nauczyciela sprawdzianu i pracy klasowej przynajmniej              

z tygodniowym wyprzedzeniem,  

m)  maksymalnie sprawdzianów i prac klasowych trzech w tygodniu, jeden w ciągu 

dnia,  

n)   znajomości materiału przewidzianego do kontroli oraz kryteriów oceny,  

o)   do egzaminu klasyfikacyjnego, jeśli spełnia warunki,  

p)   do warunkowej promocji,  

q)   do egzaminu poprawkowego,   

r)    korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, biblioteki, pomocy dydaktycznych,   
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s)    zrzeszania się w organizacjach szkolnych działających na terenie szkoły,  

t)    reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach            

i innych imprezach, jeżeli nie ma to wpływu na postępy w nauce. 

2.  Obowiązki uczniów:  

a)    realizowanie obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej,  

b)    przestrzeganie statutu szkoły,  

c)    godne reprezentowanie szkoły,  

d)   poszanowanie godności osobistej każdego człowieka i jego prywatności, mienia 

szkolnego oraz symboli narodowych i religijnych,  

e)   respektowanie uchwał i zaleceń organów szkoły,  

f)   aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, przestrzeganie ustalonych zasad                  

i porządku w czasie lekcji,  

g)   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny,  

h)   uczestniczenie w uroczystościach szkolnych,  

i)    ochrona zdrowia, wzbogacanie wiedzy i utrwalanie nawyków czystości i higieny,  

j)    dbanie o czystość pomieszczeń  i otoczenia szkoły,  

k)   dbanie o własny rozwój psychiczny i fizyczny,  

k) dbanie o mienie szkoły. 

 

3.   Wyróżnienia i nagrody.  

a)     Pochwała wychowawcy klasy za:  

        aktywną działalność w samorządzie klasowym,  

        sumienność w nauce i w wykonywaniu innych obowiązków,  

        pracę społeczną na rzecz szkoły i klasy,  

        udział w przygotowaniu imprez klasowych;  

        pomoc koleżeńską uczniom mającym trudności w nauce,  

        inicjowanie i wykonywanie prac społecznych na terenie szkoły,  

        aktywną działalność w samorządzie szkolnym i innych organizacjach,  

        zajęcie czołowych miejsc w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,  

b)   Dyplom uznania lub nagrodę rzeczową uczeń może otrzymać za:  

     zajęcie czołowych miejsc w konkursach, zawodach sportowych i        

turniejach,  

    wzorowe wypełnianie funkcji i aktywną działalność w organizacjach           

uczniowskich  w ciągu całego roku szkolnego, 

     bardzo dobre wyniki w nauce , wzorowe i dobre zachowanie oraz      aktywną  

postawę na terenie szkoły, 



 26 

4.   Za nieprzestrzeganie postanowień statutu oraz inne negatywne zachowania uczeń 

może być ukarany:  

a)    upomnieniem wychowawcy klasy;  

b)    upomnieniem wychowawcy klasy wobec uczniów;  

c)    upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły;  

d)    przeniesieniem do innej szkoły za celowe spowodowanie obrażeń fizycznych 

innych osób, nie przestrzeganie statutu szkoły, celowe niszczenie mienia;     

f)   decyzję o wykonaniu kary w punkcie   „d” na wniosek dyrektora szkoły  Kurator 

Oświaty;  

5.  O zastosowaniu kary wobec ucznia szkoła informuje pisemnie jego rodziców lub 

prawnych opiekunów.  

6.  Uczeń ma prawo odwołania się od udzielonej kary.  

a)   wniosek może być złożony, przez zainteresowanego ucznia lub jego rodziców oraz 

Samorząd Uczniowski  w terminie siedmiu dni od zdarzenia do dyrektora szkoły;  

b)   dyrektor szkoły rozpatruje wniesione odwołanie i podejmuje ostateczną decyzje, 

uzasadniając postanowienie na piśmie w terminie siedmiu dni od daty wpłynięcia 

wniosku.     

7.  Rodzice ucznia mają prawo wnieść skargę do organu sprawującego nadzór  

pedagogiczny, jeżeli decyzja dyrektora szkoły ich nie satysfakcjonuje. 

8. W przypadku stwierdzonego naruszenia praw ucznia, zainteresowany uczeń, rodzice 

lub jego prawni opiekunowie mają prawo w terminie siedmiu dni do wniesienia skargi 

do dyrektora szkoły, 

9. Dyrektor szkoły rozpatruje skargę i podejmuje decyzję o której informuje 

zainteresowaną osobę w terminie siedmiu dni od daty wniesienia skargi.  

 

 

ROZDZIAŁ VII:  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

           

 

 § 15 

 

1.   Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

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

3.   Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.  

4.    Zmiany w statucie mogą być dokonane na wniosek Dyrektora Szkoły Rady 

Pedagogicznej, organu prowadzącego i nadzorującego.  

5.   Statut  obowiązuje po upływie 14 dni  od dnia zatwierdzenia.  

 

                                                            § 16 

 

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie szkoły jest Rada 

Pedagogiczna. 
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2. Upoważnia się dyrektora szkoły do publikowania jednolitego tekstu statutu po 

każdorazowej nowelizacji. 

3. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały. 

4. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem szkoły wszystkim 

członkom społeczności szkolnej. 

 

 

Tekst jednolity Statutu Szkoły z dnia 22 marca  2017 r. 

 

 


