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ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa im Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu jest publiczną szkołą 

podstawową.  

2. Siedzibą szkoły są budynki przy ul. Pomorskiej 30. 

3. Szkoła nosi imię Obrońców Kępy Oksywskiej. 

4. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa im. Obrońców Kępy Oksywskiej 

w Dębogórzu i jest używana w pełnym brzmieniu. 

5. Szkołę prowadzi Gmina Kosakowo. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Pomorski Kurator Oświaty 

w Gdańsku. 

§ 2. 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.  

2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego  

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

3.W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

4.Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa ustawa.  

5. Szkoła działa zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.  

§ 3. 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Szkoła prowadzi własną obsługę finansowo-księgową i gospodarkę materiałową.  

3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 4. 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Obrońców Kępy Oksywskiej 

w Dębogórzu przy ul. Pomorskiej 30; 

2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Obrońców Kępy 

Oksywskiej w Dębogórzu; 

3. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców 

Kępy Oksywskiej w Dębogórzu; 
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4. radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły 

Podstawowej im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu; 

5. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły; 

6. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7. uczniach – uczniów szkoły podstawowej; 

8. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden 

oddział w szkole; 

9. dzienniku – należy przez to rozumieć dziennik elektroniczny lub papierowy; 

10. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Kosakowo; 

11. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 

roku Dz. U. z 2017, poz. 59); 

12. organie sprawującym nadzór pedagogiczny  – należy przez to rozumieć Pomorskiego 

Kuratora Oświaty w Gdańsku; 

13. MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 5. 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny 

zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

§ 6. 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 
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2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć 

z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I– III szkoły podstawowej, 

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV– VIII szkoły podstawowej. 

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

§ 7. 

1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania 

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele), 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 

i etnicznej, 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób, 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji, 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, 
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13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 5  poprzez: 

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie 

dalszego kształcenia, 

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od 

dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację 

świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego 

i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego, 

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego 

otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale 

wartościowych celów, 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, 

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, 

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami 

i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu, 

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych, 

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, 

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia, 

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną 

i właściwą postawę ciała, 

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego 

żywienia i higieny pracy umysłowej, 

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) 

i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy, 

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo, 

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności, 

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich 

właściwego stosunku, 

19) rozwijanie umiejętności asertywnych, 

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 
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21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących 

w relacjach międzyludzkich, 

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia 

rodzinnego, 

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu 

szkolnym i prywatnym, 

25) integrację uczniów z niepełnosprawnością, 

§ 8. 

3. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych 

warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1) realizację podstawy programowej określonej przez MEN i szkolnego zestawu programów 

nauczania wybranych przez nauczycieli; 

2) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych;  

a) rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów, 

b) pomoc uczniom mającym trudności w nauce, 

c) pomoc uczniom z problemami zdrowotnymi,  

3) prowadzenie w szkole nauki religii lub etyki zgodnie z rozporządzeniem MEN, uznając 

prawo do religijnego wychowania dzieci,  

4) pracę pedagoga szkolnego oraz psychologa szkolnego wspomaganą badaniami 

i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej a także logopedy, 

5) poznanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 

językowej i regionalnej, a w szczególności nauki języka kaszubskiego jako języka 

przodków, 

6) realizację Szkolnego Programu Wychowania Regionalnego zatwierdzonego przez 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku, 

7) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Pucku, Sądem Rodzinnym 

w Wejherowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kosakowie i innymi 

organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. 

4. Szczegółowe zadania, sposoby realizacji oraz metody osiągania celu zawarte są w Szkolnym 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły, stanowiącym odrębny dokument szkoły.  
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§ 9. 

1. Do zadań szkoły należy ułatwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego 

kierunku kształcenia, poprzez organizację na terenie szkoły doradztwa zawodowego 

skierowanego do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.  

2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie  systematycznego  

diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu 

dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji 

edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym rzetelnych 

informacji na temat: 

1) sieci szkół ponadpodstawowych; 

2) rynku pracy; 

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach; 

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe; 

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

3.  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania: 

1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom 

i ich rodzicom; 

2) prowadzenia zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery; 

3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły; 

4) organizowania spotkań z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych, firm 

z lokalnego rynku pracy itd. 

5) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, 

poszukiwania pracy. 

4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzą przy wykorzystaniu 

aktywnych metod pracy: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel wiedzy 

o społeczeństwie, doradca zawodowy, czy inne wyznaczone przez dyrektora osoby. 

5. W szkole powołany jest koordynator działań prozawodowych, którego zadaniem jest pomoc 

nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu i wspieranie działań 

szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia. 

6. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego precyzuje 

odrębny dokument. 
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§ 10. 

Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowia 

w ramach realizacji Szkolnego Programu Promującego Zdrowie.  

§ 11. 

1. W ramach kształtowania wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych zadaniem szkoły jest krzewienie idei wolontariatu. Jej założeniami są: 

1) przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej;  

2) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, 

chorych, samotnych; 

3) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy; 

4) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym udziału w akcjach charytatywnych. 

2. Po wyrażaniu zgody na wdrożenie na terenie szkoły działania organizacji bądź podjęcia akcji 

o charakterze wolontariatu, dyrektor wyznacza osobę koordynującą, która wyraża chęć 

zaangażowania się w bezinteresowną pomoc potrzebującym. 

3. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, 

rodzice. 

4. Opiekunowie poszczególnych inicjatyw opracowują plan pracy i następnie organizują 

przygotowanie członków do działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy 

współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.  

5. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach zespołu 

wychowawczego. 

§ 12. 

Organizacja nauczania języka regionalnego (kaszubskiego) i własnej historii i kultury 

1. W szkole organizowana jest nauka języka kaszubskiego na wniosek rodziców uczniów klas I 

–VIII w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Zajęcia mogą być organizowane w najstarszej grupie przedszkolnej. Program nauczania 

języka kaszubskiego wybrany lub napisany przez nauczyciela wchodzi w skład Szkolnego 

Zestawu Programów Nauczania obowiązującego w danym roku szkolnym. 

3. Uczniowie otrzymują podręczniki do nauczania języka kaszubskiego .  

4. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do nauki języka 

kaszubskiego.  
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5.Oceny z przedmiotu Język kaszubski są umieszczane na świadectwie szkolnym w rubryce 

zajęcia obowiązkowe. Ocena jest wliczana do średniej ocen ucznia, ma wpływ na jego 

promocję i ukończenie szkoły.  

6. Uczniom uczęszczającym na zajęcia języka kaszubskiego umożliwia się ponadto :-

uczestnictwo w konkursach, uroczystościach i imprezach regionalnych, - zajęcia dodatkowe 

w kole regionalnym.  

7. W szkole organizuje się naukę własnej historii i kultury w klasie V  i VI dla uczniów 

uczęszczających na język kaszubski. Nauka tego przedmiotu odbywa się w oparciu o program 

zatwierdzony przez radę pedagogiczną, wchodzący w skład Szkolnego Zestawu Programów 

Nauczania. Oceny z przedmiotu własna historia i kultura umieszczone są na świadectwie 

w rubryce: dodatkowe zajęcia edukacyjne, jest wliczana do średniej ocen, nie ma wpływu na 

promocję ucznia i ukończenie przez niego szkoły.  

§ 13. 

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych  

1. Szkoła organizuje następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów:  

1) Terapię pedagogiczną w zakresie problemów szkolnych i wychowawczych, która jest 

organizowana dla uczniów z zaburzeniami analizatorów: wzrokowych i słuchowych oraz 

kinestezji ruchowej. Terapię prowadzi specjalista w dziedzinie terapii pedagogicznej, 

stosując odpowiednie ćwiczenia, gry i zabawy.  

2) Terapię logopedyczną organizowaną dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Zajęcia prowadzi nauczyciel 

posiadający pełne przygotowanie w zakresie logopedii. Zajęcia logopedyczne prowadzone 

są w formie spotkań indywidualnych. 

3) Zajęcia socjoterapeutyczne organizowane dla uczniów z rodzin z problemem 

alkoholowym oraz uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie 

społeczne. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych nadzoruje i finansuje Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie.  

4) Zajęcia indywidualnego nauczania – organizowane na wniosek rodziców dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  

5) Zajęcia rewalidacyjne – organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego.  

2. Udział we wszystkich organizowanych przez szkołę zajęciach dodatkowych 

i pozalekcyjnych jest dobrowolny i nieodpłatny.  
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§ 14. 

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych 

potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna 

1. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna 

w następującej formie: 

1) rzeczowej pomocy socjalnej,  

2) dofinansowania do ciepłych posiłków na stołówce,  

3) przyborów szkolnych oraz mundurków szkolnych,  

4) dofinansowania do wycieczek szkolnych,  

5) dofinansowania do wypoczynku zimowego lub letniego uczniów (kolonie, półkolonie).  

2. Szkoła w zakresie pomocy materialnej współpracuje z GOPS, Komisją ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przy UG w Kosakowie, parafią rzymsko – katolicką w Kosakowie 

i Radą Rodziców. 

3. Uczniowie klas I-III, których rodzice pracują zawodowo lub pochodzący z rodzin 

dysfunkcyjnych mogą skorzystać z opieki w świetlicy szkolnej i pomocy w odrabianiu lekcji.  

4. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, psycholog do ich zadań należy między innymi:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i ich rodzin,  

2) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno– pedagogicznej dla 

uczniów, 

3) podejmowanie działań dotyczących organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom, 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

5. W celu opieki i pomocy uczniom z rodzin zaniedbanych i niedostosowanych społecznie 

szkoła współpracuje z sądem.  

6. Ucznia, który zagrożony jest niekontynuowaniem nauki w klasie programowo wyższej 

organizuje się pomoc w celu wyrównywania, uzupełniania braków w osiągnięciach 

edukacyjnych ucznia. 

§ 15. 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną w Pucku w zakresie:  

1) diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,  
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2) wspomagania wychowawczej funkcji rodziny,  

3) wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci, efektywności uczenia się, 

4) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,  

5) zapobiegania niepowodzeniom szkolnym i trudnościom w uczeniu się, w tym 

specyficznym trudnościom w czytaniu i pisaniu, 

6) kierowania uczniów na dodatkowe formy zajęć, 

7) szkolenia nauczycieli i pomocy rodzicom.  

§ 16. 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do 

szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych  i  nadobowiązkowych opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły,  

2) kontrolowanie frekwencji na każdych  zajęciach, 

3) organizowanie przed lekcjami, po nich oraz w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na 

korytarzach –zasady i organizację ww. dyżurów określa Regulamin dyżurów, 

4) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach, 

5) zapoznanie uczniów w trakcie pierwszych zajęć z przedmiotu z regulaminami pracowni 

i obiektów sportowych oraz przestrzeganie stosowania ich zapisów, 

6) przeprowadzanie w pierwszych dniach września zajęć mających na celu zaznajomienie 

uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, z zasadami 

ewakuacji oraz  podstawami higieny pracy umysłowej, 

7) prowadzenie przez wychowawców, pedagoga, psychologa zajęć warsztatowych 

integrujących zespoły klasowe, uczulających na zagrożenia, uczących rozwiązywania 

konfliktów; 

8) objęcie uczniów nierealizujących zajęć religii i w – f opieką nauczycieli biblioteki lub 

świetlicy, 

9) szkolenia pracowników szkoły w zakresie bhp, 

10) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów, rodzaju pracy oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

11) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

12) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej, 
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13) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego 

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

14) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów, 

15) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, 

2. Nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

3. Pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły 

o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub kieruje 

tę osobę do dyrektora. 

4. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły 

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów, 

5. Wszystkich uczniów klas IV – VIII oraz wszystkich pracowników szkoły zobowiązuje się do 

zwracania szczególnej uwagi i otaczania opieką w każdej sytuacji i o każdej porze 

najmłodszych uczniów, zwłaszcza z klas pierwszych.  

6. Każdy pracownik szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy 

uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu 

i wzroku) w nagłych sytuacjach. 

7. W związku z Rządowym Programem Wspierania w latach 2007-2009 organów 

prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach". 

W szkole wprowadzono monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz 

zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami.  

1) Kamery wizyjne obejmują następujące obszary:  wejście główne szkoły,  wejście i hol 

przy sekretariacie,  hol lewy i prawy,  wejścia do toalet (dla chłopców, dla dziewcząt),  

szatnie,  hol główny,  sala gimnastyczna, przebieralnie przy sali gimnastycznej,  hol przy 

świetlicy.  

2) Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w kantorku woźnej.  

3) Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 30 dni, zasady wykorzystania zapisów monitoringu są 

określone w programie wychowawczym szkoły.  

8. Szkoła może organizować wypoczynek letni i zimowy na terenie szkoły lub poza nią 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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9. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej 

terenem. 

1) Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych kierownik 

wycieczki wraz z opiekunami. 

2) Wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane zgodnie z zapisami Regulaminu 

wycieczek szkolnych, stanowiącego odrębny dokument szkolny. 

3) Zasady zapewniania uczniom bezpieczeństwa na biwakach, wycieczkach i imprezach 

pozaszkolnych określa Regulamin wycieczek szkolnych. 

4) Szkoła składa wniosek na policję z prośbą o sprawdzenie stanu technicznego autokaru 

w dniu rozpoczęcia wycieczki. 

10. Z uwagi na bezpieczeństwo w szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania 

uczniów z zajęć lekcyjnych: 

1) uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych na pisemną lub osobistą prośbę 

rodziców. Ucznia zwalnia wychowawca, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub 

dyrektor. 

2) Postępowanie w nagłych przypadkach: 

a) w przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń 

sam zgłosi taki fakt, nauczyciel odsyła go do pedagoga szkolnego lub sekretarza szkoły, 

b) po stwierdzeniu objawów wymieniona osoba bądź inna osoba działająca na jej prośbę  

powiadamia rodziców ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły i odebranie 

dziecka z ustalonego miejsca (sekretariat, pedagoga itp.),  

c) jeśli powyższa sytuacja ma miejsce podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel telefonicznie 

bądź za pośrednictwem wybranego ucznia klasy lub pracownika będącego w pobliżu sali 

lekcyjnej wzywa osobę, która przejmuje opiekę nad uczniem, 

d) rodzic odbiera dziecko najszybciej jak to możliwe, 

e) jeśli rodzic z przyczyn losowych nie może odebrać dziecka, pisemnie (sms, mail) 

upoważnia do tego inną osobę. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

przełożonego dziecko może do domu odprowadzić pracownik szkoły. W tym wypadku 

szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nagłe pogorszenie się stanu zdrowia dziecka 

pozostawionego w domu, 

f) nie dopuszcza się sytuacji samodzielnego powrotu do domu dziecka, u którego 

stwierdzono złe samopoczucie, 
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g) w przypadkach w ocenie pracowników zagrażających zdrowiu i życiu ucznia 

niezwłocznie wzywa się pogotowie. 

 

ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 17. 

1. Organami Szkoły są : 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Wicedyrektor, 

3) Rada Pedagogiczna, 

4) Rada Rodziców, 

5) Samorząd Uczniowski. 

2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej 

działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym 

statutem. 

§ 18. 

Dyrektor szkoły 

1. Dyrektor szkoły realizuje politykę oświatową państwa w świetle obowiązujących przepisów 

prawa. 

2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz: 

§ 19. 

Wicedyrektor szkoły 

1. W szkole utworzono jedno stanowisko wicedyrektora. Funkcję tą powierza i odwołuje z niej 

dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej. 

2. Wicedyrektor wykonuje swoje czynności zgodnie z powierzonym mu zakresem obowiązków 

3. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły, wicedyrektor przejmuje podstawowe 

czynności, umożliwiające prawidłowy przebieg pracy szkoły. 
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§ 20. 

Rada Pedagogiczna 

1.W szkole działa rada pedagogiczna, którą tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz 

odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad. 

Zebrania Rady pedagogicznej są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego 

2) w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, 

3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

4) w miarę bieżących potrzeb. 

2. Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące określone w przepisach 

prawa oświatowego. 

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala Statut 

lub jego zmiany. 

4. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę 

o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole. 

5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

7. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów 

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

§ 21. 

Pozostałe organy szkoły 

Samorząd Uczniowski 

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

2. Organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Uczniów wybierana przez ogół uczniów 

w głosowaniu tajnym i powszechnym;  
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3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, organy Samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów;  

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły;  

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

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji 

podstawowych praw ucznia, wynikających z prawa ogólnego. 

6. Samorząd Uczniowski współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Dyrektorem 

Szkoły w celu wzbogacenia i rozszerzenia form działalności dydaktycznej i wychowawczej.  

7. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą być zapraszani na Radę Pedagogiczną 

i Radę Rodziców.  

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

wolontariatu. 

9. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. 

10. Samorząd Uczniowski funkcjonuje w oparciu o przyjęty Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego oraz plan pracy.  

 

Rada Rodziców 

1. W Szkole działa Rada Rodziców reprezentująca rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców jest organem Szkoły, który tworzą przedstawiciele rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy; każdy oddział 

reprezentowany jest przez jednego przedstawiciela;  

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami, opiniami we 

wszystkich sprawach Szkoły. 

4. Kompetencje Rady Rodziców są określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego. 

5. Rada Rodziców pozyskuje i gromadzi środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców 

i innych źródeł z przeznaczeniem na wspieranie działalności statutowej szkoły 

6. Rada Rodziców deleguje 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora 

Szkoły;  

7. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Szkoły i obowiązującymi aktami prawnymi, regulamin określa: liczebność, zasady 

tworzenia i działania Rady i jej Prezydium, a także sposób wykorzystania funduszy 

gromadzonych przez Radę.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-11-2017&qplikid=4186


17 
 

§ 22. 

Zasady współdziałania organów Szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

 

1.Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 

szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 

kompetencji. 

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje 

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi 

szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych 

posiedzeń tych organów. 

4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych 

zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających 

podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni. 

5. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub 

planowanych działaniach i decyzjach w terminie14 dni od daty ich podjęcia. 

6. Koordynatorem działalności organów Szkoły jest Dyrektor.  

7. W przypadku powstania sporu między organami Szkoły Dyrektor powołuje doraźną komisję 

pojednawczą, której skład jest uzależniony od rodzaju zaistniałej sytuacji wymagającej 

rozstrzygnięcia.  

8. Komisja pojednawcza wybiera ze swego grona przewodniczącego.  

9. Komisja pojednawcza wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą 

większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są 

ostateczne.  

10. Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, 

którego kompetencje naruszono.  

11. Organ, którego winę komisja ustaliła, musi poprawić skutki swego działania w ciągu 

1 miesiąca od ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję.  

12. Rozstrzygnięcie komisji pojednawczej podawane jest do wiadomości organom Szkoły.  
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ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 23. 

1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach: 

1) nauczanie zintegrowane w klasach I – III 

2) nauka w klasach IV - VIII 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

3. "Kalendarz nowego roku szkolnego" przygotowany przez dyrektora szkoły powinien być 

podany uczniom i rodzicom do połowy września w danym roku szkolnym i powinien zawierać 

terminy rozpoczynania i kończenia zajęć, terminy przerw w nauce, terminy posiedzeń 

klasyfikacyjnych rady pedagogicznej oraz terminy odwoływania się od ustalonych stopni 

i ocen. 

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

arkusz organizacyjny szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. 

5. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący, po uprzednim wyrażeniu opinii 

przez związki zawodowe oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

6.W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje 

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

w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w tych dniach. 

§ 24. 

Organizacja zajęć 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

i higieny pracy ucznia i nauczyciela. 

2. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, 

który dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją uczniów. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I – III określa przydział czasu na realizacje 

zintegrowanych zajęć wyznaczonych planem nauczania. Za pełną realizację tych zajęć 

odpowiada nauczyciel uczący w tym oddziale. 
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4. Niektóre zajęcia obowiązkowe, zajęcia fakultatywne, zajęcia specjalistyczne, zajęcia z zajęć 

komputerowych i informatyki oraz inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone 

systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek. 

5. Zajęcia nadobowiązkowe odbywają się po zajęciach obowiązkowych. 

6.Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów klas I-VIII zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w przepisach prawa oświatowego. 

§ 25. 

Organizacja oddziału szkolnego 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnych z ramowym planem nauczania. 

2.Liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach określają odrębne przepisy prawa 

oświatowego. 

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym. 

5. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora 

szkoły. 

6. Oddziały szkolne mogą być dzielone na grupy na zajęciach z języków obcych, zajęć 

komputerowych i informatycznych oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania 

wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń. 

7. Podział na zajęcia w grupach regulują odrębne przepisy. 

§ 26. 

Czas trwania zajęć lekcyjnych 

1. W klasach IV-VIII godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły 

podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas 

zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć oraz uzgadniając terminy zajęć ruchowych 

uczniów. 

3. W systemie nauczania zintegrowanego zachowana jest jedna przerwa pomiędzy zajęciami 

tzw. obiadowa, przeznaczona na zjedzenie posiłku w stołówce lub II śniadania. 

4. Zajęcia specjalistyczne z uczniem trwają 60 minut. 
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§ 27. 

Organizacja zajęć dodatkowych 

 

1. Szkoła organizuje pomoc uczniom w przezwyciężeniu trudności, rozwijaniu uzdolnień lub 

pogłębianiu zainteresowań uczniów. 

2. Na terenie szkoły: 

1) Organizuje się uroczystości szkolne. 

2) Umożliwia się pracę na rzecz wolontariatu. 

3) Zapewnia się udział w wycieczkach, w przedstawieniach teatralnych, koncertach. 

§ 28. 

Organizacja świetlicy szkolnej 

 

1. Organizacja i formy pracy świetlicy szkolnej: 

1) Szkoła umożliwia rodzicom przekazanie dzieci pod opiekę podczas ich nieobecności 

w domu spowodowanej pracą zawodową oraz sprawowanie opieki nad uczniami 

dojeżdżającymi do szkoły. 

2) Czas pracy świetlicy szkolnej ustala dyrektor szkoły. 

3) Rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej. 

4) Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczba uczniów w każdej 

grupie nie powinna przekracza 25. 

5) Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do 

regulaminu świetlicy.  

2. Szkoła zapewnia uczniom korzystającym z opieki w świetlicy możliwość spożycia ciepłego 

posiłku w stołówce. 

3.Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają 

sprawozdania ze swojej działalności. 

4. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 

znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem. 

§ 29. 

Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej 

1. Uprawnienia do korzystania ze stołówki: 

1) Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły 

Podstawowej w Dębogórzu. 
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2) Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których 

dożywianie finansuje GOPS. 

2. Opłaty:  

1) Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u wychowawcy świetlicy.  

2) W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty w danym miesiącu, uczniowie 

zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia lub istnieje możliwość zaprzestania 

wydawania posiłków.  

3) Wpłaty za posiłki potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu 

i podpisem wychowawcy świetlicy. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do 

rozliczenia dokumentacji stołówki.  

4) Wychowawca świetlicy posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady 

dla uczniów szkoły podstawowej wydawane są na podstawie potwierdzenia wystawionego 

przez wychowawcę świetlicy.  

3. Zwroty za obiady:  

1) Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych 

przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej. 

2) Nieobecność musi być zgłoszona z jednodniowym wyprzedzeniem u wychowawcy 

świetlicy osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata 

może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.  

3) Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu, 

4) W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku 

miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, wychowawca 

świetlicy pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub 

niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.  

4. Zasady zachowania w stołówce określa Regulamin Stołówki Szkolnej. 

§ 30. 

Nauczanie religii  

1. Zasady prowadzenia zajęć religii i etyki regulują odrębne przepisy.  

2. Lekcja religii, jest przedmiotem nieobowiązkowym i jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice to zadeklarują w formie oświadczenia pisemnego, po złożeniu takiej deklaracji udział 

w zajęciach staje się obowiązkowy.  

3. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast 

zmieniona w każdym momencie.  
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4. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi 

w bibliotece lub świetlicy szkolnej.  

5. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków 

wychowawcy oddziału.  

6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym i jest wliczana do średniej ocen, 

nie wpływa jednak na promocję ucznia.  

§ 31. 

Nauczanie Wychowania do życia w rodzinie  

 

1. Dla wszystkich uczniów klasy IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie 

do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Zajęcia są organizowane dla uczniów, których rodzice zadeklarują chęć uczestnictwa 

w formie pisemnej. 

4. Deklaracja może być zmieniona w każdym momencie. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

§ 32. 

Organizacja biblioteki szkolnej 

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów 

oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy 

realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych 

funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej 

1) W bibliotece szkolnej są gromadzone książki, podręczniki, materiały edukacyjne, 

materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.  

2) Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać 

papierową.  

3) Biblioteka zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

mających postać elektroniczną. 

4) Biblioteka przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości 

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 
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2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych 

przedmiotów. 

3. Do zadań bibliotekarza należą: 

1) Troska o stan i wykorzystanie powierzonego mu księgozbioru, zachęcanie do korzystania 

z książek, prasy i publikacji. 

2) Wychowywanie w duchu miłości i szacunku do książek. 

3) Wszechstronna pomoc klientom biblioteki i czytelni. 

4) Udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie 

wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we 

wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno 

zawarte w treści książek. 

5) Informowanie wychowawców i nauczycieli o poziomie i stanie czytelnictwa 

w poszczególnych klasach. 

6) Uzupełnianie księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami finansowymi 

szkoły. 

7) Prowadzenie statystyki wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki, księgi inwentarzowej, 

rejestru ubytków. 

8) Organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych, lekcji bibliotecznych, wystawek 

tematycznych, konkursów  

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

1) wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, 

literatura pedagogiczna);  

2) czytając je lub przeglądając w czytelni;  

3) w klasach (z kompletów przekazanych do dyspozycji nauczyciela).  

5. Zasady korzystania ze szkolnej biblioteki zawarte są w jej regulaminie stanowiącej odrębny 

dokument szkolny. 

6. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy szkoły oraz 

rodzice. 

7. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb uczniów w czasie zajęć i poza nimi. 
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§ 33. 

Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi 

bibliotekami 

1. Uczniowie w bibliotece:  

1) wypożyczają książki, podręczniki, czasopisma i inne materiały mające postać papierową 

lub korzystają z dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać 

elektroniczną na podstawie kart czytelnika numerowanych wg zapisów w dzienniku 

lekcyjnym;  

2) korzystają ze zbiorów popularnonaukowych w czytelni z wolnym dostępem do półek; 

obecność odnotowują w „dzienniku czytelni”;  

3) mogą zwracać się do nauczyciela bibliotekarza o poradę w zakresie doboru lektury;  

4) mogą prosić o wsparcie dydaktyczne i wychowawcze;  

5) uczniowie mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć organizowanych przez 

bibliotekarzy w czytelni szkolnej;  

6) uczniowie mogą korzystać z komputerów i własnych urządzeń multimedialnych za zgodą 

nauczyciela.  

2. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi nauczycielami, podejmując następujące 

działania:  

1) realizacja zamówień tematycznych wspierających proces dydaktyczny, wychowawczy 

i opiekuńczy;  

2) udostępnianie czytelni nauczycielowi pracującemu z małymi grupami uczniów;  

3) umożliwianie indywidualnego korzystania ze zbiorów biblioteki na podstawie imiennej 

karty czytelnika;  

4) udzielanie informacji o stanie czytelnictwa indywidualnego i klasowego zawartej na 

karcie czytelnika i w zeszycie czytelnictwo;  

5) organizowanie pracy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;  

6) udostępnianie stanowiska komputerowego nauczycielom pracującym indywidualnie oraz 

z małymi grupami uczniów.  

3. Współpraca z innymi bibliotekami:  

1) biblioteka szkolna nawiązuje współpracę z innymi bibliotekami i bierze udział 

w zajęciach bibliotecznych, które służą realizacji edukacji czytelniczej i medialnej-moduł 

biblioteczny;  

2) biblioteka organizuje spotkania literackie.  

4. Współpraca z rodzicami uczniów szkoły:  
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1) biblioteka szkolna zapewnia rodzicom swobodny i stały dostęp do informacji na temat 

czytelnictwa swojego dziecka na podstawie posiadanej dokumentacji;  

2) pomaga w doborze lektury dla ucznia, wypożycza potrzebne materiały na podstawie 

karty czytelnika bądź innego dokumentu;  

3) rodzice mogą zaproponować bibliotece aktywną pomoc i współuczestnictwo 

w organizowaniu wystaw, konkursów i imprez czytelniczych.  

§ 34. 

Arkusz organizacyjny szkoły 

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

arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania.  

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę po zaopiniowaniu przez kuratora 

oświaty.  

3. Zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji szkoły 

i przedszkola oraz terminy jego opracowywania, opiniowania i zatwierdzania określają odrębne 

przepisy. 

4. Arkusz organizacyjny pracy szkoły nowelizuje się aneksem zmieniającym pierwotny 

dokument zgodnie z przyjętym trybem opiniowania arkusza.  

§ 35. 

Tygodniowy rozkład zajęć 

1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określając organizację 

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Zajęcia lekcyjne oraz nauczanie indywidualne dokumentowane są w formie e-dziennika.  

3. Pozostałe zajęcia dokumentowane są w dziennikach papierowych. 

 

ROZDZIAŁ 5 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 36. 

1. Dyrektor zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach 

niepedagogicznych. 
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2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz 

ustawa Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych.  

§ 37. 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko 

wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje 

szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności. 

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

§ 38. 

Inni pracownicy szkoły 

1.W szkole oprócz  pracowników będących nauczycielami i wykonujących pracę dydaktyczno- 

opiekuńczo- wychowawczą zatrudnieni  są  pracownicy  niepedagogiczni, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Do pracowników administracyjnych należą: główna księgowa, sekretarz, kierownik 

gospodarczy. 

3. Do pracowników obsługi należą: woźna, sprzątaczki, konserwator. 

4. Pracownicy administracji i obsługi podlegają bezpośrednio dyrektorowi szkoły, który określa 

zakres ich obowiązków. 

5. W okresie pomiędzy posiedzeniami rady pedagogicznej, dyrektor szkoły informuje 

pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, 

wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim.   

6. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się 

z zarządzeniami dyrektora szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich 

poleceń. 

7. Do zadań głównego księgowego należy: 

1) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej, 

2) nadzór nad środkami pieniężnymi wszystkich organizacji szkolnych, 

3) organizowanie pracy finansowej. 
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8. Szczegółowy zakres czynności głównego księgowego określa dyrektor szkoły. 

9. Do zadań sekretarza szkoły należy: 

1) Przestrzeganie w pracy ustaleń instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności klasyfikacji 

akt spraw zgodnie z ramowymi ustaleniami podanymi przez Urząd Gminy w Kosakowie. 

2) Obsługa sekretariatu Szkoły i Przedszkola, sporządzanie na bieżąco i zgodnie 

z przepisami korespondencji. 

3) Prowadzenie na bieżąco i zgodnie z przepisami dokumentów szkoły takich jak: księga 

uczniów, ewidencji dzieci, dziennika podawczego i innych rejestrów. 

4) Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników. 

10. Szczegółowy zakres czynności sekretarza szkoły określa dyrektor szkoły. 

11. Do zadań kierownika gospodarczego należy: 

1) Czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków na zadania realizowane w ramach 

budżetu zespołu. 

2) Prowadzenie częściowe spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej zespołu, 

w zakresie wydatków i dochodów.  

3) Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie hali sportowej. 

12. Szczegółowy zakres czynności kierownika gospodarczego określa dyrektor szkoły. 

13. Do zadań woźnej szkolnej należy: 

1) Utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach, zgodnie 

z wymaganiami higieny szkolnej. 

2) Piecza nad bezpieczeństwem budynku i całości sprzętu szkolnego. 

3) Troska o czystość podwórza szkolnego. 

14. Szczegółowy zakres czynności woźnej określa dyrektor szkoły. 

15. Do zadań sprzątaczki należy: 

1) Czynności zmierzające do utrzymania w należytej czystości i porządku pomieszczeń 

objętych sprzątaniem. 

2) Sprzątanie okresowe 

3) Wykonywanie innych poleceń dyrektora oraz jego zastępcy 

16. Do zadań konserwatora należy: 

1) Kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego. 

2) Prace konserwacyjne elementów metalowych i drewnianych. 

3) Naprawa urządzeń sanitarno kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby. 

4) Konserwacja urządzeń c.o. 
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5) Wykonywanie czynności zleconych przez opiekunów pracowni szkolnych i pozostałych 

pomieszczeń, odnotowanych w zeszycie szkolnych zleceń. 

6) Dokonywanie przeglądu sprzętu ppoż. 

7) Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez 

dyrektora szkoły. 

§ 39. 

1. Do zadań wychowawcy oddziału należy:  

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

przygotowanie do życia w rodzinie i w 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.  

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

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

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

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,  

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

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

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna 

jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi 

trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

b) włączania ich w sprawy życia oddziału i szkoły; 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi 

wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

a) Organizację i formę udzielania pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie 

zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danego oddziału w oparciu o program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 
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2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, 

planem wychowawczym oddziału i zasadami oceniania, 

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na 

początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego, 

4) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 

psychologiem, pielęgniarką, 

5) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej, 

6) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, 

7) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

możliwościami i zainteresowaniami, 

8) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn 

absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego, 

9) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia, 

10) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych 

formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych, 

11) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami, 

12) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość 

na terenie klasy, szkoły, osiedla, 

13) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie 

przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych 

w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym 

i rodzicami ucznia, 

14) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań 

profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

15) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią, 

16) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, 

osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach 

wychowawczych, 

17) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej. 

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej 

i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji 
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szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów 

wychowawczych i instytucji wspomagających szkołę. 

5. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca oddziału. 

6. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, 

którego decyzja jest ostateczna. 

§ 40. 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą;  

3. Nauczyciel ma prawo: 

1)decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków 

dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, 

2)decydować o treściach programowych realizowanych na zajęciach koła zainteresowań, 

jeśli przydzielono nad nim opiekę, 

3) decydować o bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie postępów swoich uczniów, 

4) wnioskować do wychowawcy klasy w sprawie ocen zachowania uczniów, 

5) wnioskować w sprawie nagród oraz kar uczniów, 

6) wnioskować do dyrektora szkoły o wyposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce 

dydaktyczne. 

4. Nauczyciel ma obowiązek: 

1) realizować cele szkoły zawarte w programach nauczania, w programie wychowawczym 

i w planach długoletnich, 

2) wzbogacać własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, 

3) wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 

4) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów w oparciu 

o rozpoznane potrzeby, 

5) wszystkich uczniów traktować obiektywnie i sprawiedliwie, 

6) informować rodziców, wychowawcę oddziału, dyrekcję, radę pedagogiczną o wynikach 

dydaktyczno- wychowawczych w pracy z uczniami, 
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7) brać aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia zawodowego zaplanowanych 

przez radę pedagogiczną i organizowanych przez szkołę, 

8) systematycznie i prawidłowo prowadzić dokumentację prowadzonych przez siebie zajęć, 

9) uwzględnić różne okoliczności domowe i życiowe uczniów, które mogą negatywnie 

wpłynąć na wywiązywanie się z zadań, 

10) stosować na lekcji dostępne środki dydaktyczne w celu wywołania aktywności 

poznawczej uczniów i dbać o ich bezpieczne używanie, 

11) systematycznie kontrolować wiedzę ucznia i wystawiać w dzienniku oceny bieżące, 

12) z miesięcznym wyprzedzeniem informować rodziców ucznia o niedostatecznej ocenie 

śródrocznej lub końcoworocznej przedmiotu, 

13) przestrzegać zasady równomiernego obciążenia uczniów sprawdzianami pisemnymi, 

14) oddać uczniowi do wglądu poprawiony sprawdzian pisemny lub pracę klasową 

w terminie określonym w PSO, 

15) sprawdzić przed każdymi zajęciami, czy warunki ich przeprowadzenia nie stwarzają 

zagrożenia dla zdrowia i życia uczniów. Jeśli zagrożenia nie da się usunąć bezzwłocznie 

zgłosić dyrektorowi i zaniechać zajęć w danym miejscu, 

16) rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią 

w czasie wyjść z uczniami, 

17) zapewnić opiekę choremu uczniowi, 

18) zamykać sale lekcyjne na okres przerwy i po zakończonych zajęciach, 

19) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej i poinformować 

ucznia o wystawionej ocenie śródrocznej lub końcoworocznej, 

20) pełnić dyżury w czasie przerw zgodnie z regulaminem dyżurów, 

21) w roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki 

w szkole, nauczyciel edukacji przedszkolnej przeprowadza diagnozę  gotowości do nauki 

szkolnej. 

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami szkoły za: 

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w zakresie swojego przedmiotu, 

2) stan przydzielonych mu urządzeń i środków dydaktycznych, 

3) bezpieczeństwo i właściwą opiekę nad powierzonymi uczniami w czasie zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych, wycieczek, dyżurów, zawodów i konkursów. 

6. Dyżury nauczycieli: 

1) nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, 

w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalanego przez 
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dyrektora/ wicedyrektora szkoły harmonogramu i zgodnie z regulaminem dyżurów, 

stanowiącego odrębny dokument szkolny, 

2) nauczyciele uczący w oddziałach I-III zapewniają nieprzerwanie opiekę nad uczniami 

swojego oddziału podczas ich planowego pobytu w szkole, 

3) harmonogram dyżurów zmienia się wraz ze zmianą planu. 

7. Zasady zatrudniania nauczycieli stanowią odrębne przepisy. 

§ 41. 

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem 

rodziców i nauczycieli, 

5) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia, 

6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej, 

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego 

ewaluacji, 

8) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pucku i poradniami 

specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących, 

9) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy 

głośnej i pisma, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie 

pomocy logopedycznej, 
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3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, 

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, 

przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, 

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego 

ewaluacji, 

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

§ 42. 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

5) szczegółowy zakres czynności nauczyciela bibliotekarza określa dyrektor szkoły. 

2.Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:  

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców, 

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej, 

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką, 

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego, 

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich 

zamiłowań i uzdolnień, kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny6) kształtują nawyki 

i potrzebę uczestnictwa w kulturze, 

7) upowszechniają, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 
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§ 43. 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

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

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

3) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia. 

§ 44. 

1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania 

problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów. 

2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły 

nauczyciele.  

3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły. 

4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności: 

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów, 

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły, 

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej, 

4) opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego stała ewaluacja. 

 

ROZDZIAŁ 6 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

§ 45. 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą 

rolę rodziny. 

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego 

i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Rodzice mają prawo do: 

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

i możliwości wpływu na ich określenie i realizację, 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz zasad przeprowadzania egzaminów, 

3) znajomości zasad nagradzania i karania uczniów, 
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4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci, 

6) zapoznania się z treścią sprawdzianu napisanego przez uczniów. 

4.Rodzice są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

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

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza 

granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego 

czasowo za granicą), 

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub 

obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych 

przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym 

zezwoleniu, 

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu 

edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu, 

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka 

ze szkoły. 

5. Rodzice mają obowiązek: 

1) przekazywać wychowawcy ważne informacje nt. stanu zdrowia dziecka, 

2) na wezwanie szkoły przybyć po chorego ucznia, 

3) uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami podczas zebrań klasowych, 

4) bezpiecznego doprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły do 7 roku życia zgodnie 

z prawem o ruchu drogowym, 

5) wyposażyć dziecko w niezbędne przybory szkolne oraz ustalony przez szkołę strój 

szkolny, codzienny i galowy przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

6) wszystkie nieobecności ucznia powinny być usprawiedliwione pisemnie lub drogą 

elektroniczną w terminie tygodnia od powrotu dziecka do szkoły, 

7) w przypadku powtarzających się dłuższych nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych 

szkoła ma prawo w terminie dwóch tygodni wezwać rodzica w celu wyjaśnienia zaistniałej 

sytuacji, 
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8) za nieusprawiedliwione we właściwym terminie nieobecności uczniowi grożą 

konsekwencje, 

9) rodzice otrzymują na początku roku szkolnego harmonogram spotkań z rodzicami. 

§ 46. 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, 

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców 

i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. 

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do 

zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor. 

§ 47. 

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

konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają 

prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą oddziału i nauczycielami, 

2) porad pedagoga i psychologa szkolnego, 

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

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

5)zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań 

z nauczycielami (zebrania, konsultacje indywidualne). 

2. Do obowiązków rodziców należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez 

regulamin Rady Rodziców. 

4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły 

o zmianę wychowawcy klasy.  

5. O prawach i obowiązkach rodzice są informowani każdego roku na pierwszym spotkaniu 

przez wychowawcę oddziału. 
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§ 48. 

Udostępnianie bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych 

1.Szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2.Podręczniki oraz materiały edukacyjne udostępniane uczniom do użytkowania są własnością 

szkoły.  

3. Według zaleceń MEN mają być one użytkowane przez 3 kolejne roczniki.  

4. Każdy egzemplarz podręcznika jest opatrzony pieczątką biblioteki szkolnej, wpisany do 

inwentarza biblioteki oraz ma nadany numer. Numer każdego egzemplarza zostaje przypisany 

indywidualnie każdemu uczniowi.  

 

ROZDZIAŁ 7 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 § 49. 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia 

rodziców. 

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami.  

3. Zasady rekrutacji 

1) Do klasy I przyjmowane są dzieci, które w danym roku kończą 7 lat i nie odroczono im 

rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego oraz dzieci 6- letnie  na  wniosek rodziców pod 

warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym 

rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku 

niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).  

2) Rodzic dziecka zobowiązany jest do wykazania się miejscem zamieszkania dziecka pod 

danym adresem poprzez przedłożenie oświadczenia o zamieszkaniu. 

4. Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia spoza obwodu w przypadku: 

1) braku miejsca, 

2) niskiej oceny zachowania, 

3) niskiej średniej ocen. 
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5. Do klasy programowo wyższej w szkole przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen 

wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach 

określonych w odrębnych przepisach, 

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa 

szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

6.Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń 

przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane 

zajęcia. 

7.Jeżeli uczeń w poprzedniej szkole uczył się innego języka obcego jako obowiązkowego niż 

język angielski -obowiązkowy w Szkole  Podstawowej w Dębogórzu wówczas może: 

1) uczyć się języka angielskiego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do 

końca roku szkolnego, 

2) kontynuować naukę języka obcego, którego uczył się wcześniej w innej szkole 

i przedstawić na koniec semestru i roku szkolnego stosowne zaświadczenie z wystawioną 

oceną przez nauczyciela i potwierdzeniem dyrektora tamtejszej szkoły, 

3) kontynuować naukę we własnym zakresie. 

8. Dla ucznia który kontynuuje, we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu 

obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza komisja, w skład której wchodzi dyrektor lub wyznaczony przez niego 

nauczyciel oraz nauczyciel danego języka obcego nowożytnego, wyznaczony przez dyrektora 

szkoły, a w przypadku braku nauczyciela danego języka obcego nowożytnego - nauczyciel 

zatrudniony w innej szkole wyznaczony przez dyrektora tej szkoły na zasadzie porozumienia. 

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

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia 18 roku życia. Dzieciom, 

które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można odroczyć obowiązek szkolny, 

jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 9 lat. W przypadku odroczenia dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne. 

1) Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor szkoły, 

prowadząc księgę ewidencji uczniów. 

2) Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Zwolnienia w stosunku do uczniów 

swojego obwodu udziela dyrektor szkoły na wniosek rodziców dziecka. 
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3) Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły 

na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę. 

10. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) podawania wiarygodnych i zgodnych z prawdą danych, 

3) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych. 

§ 50. 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia mundurka 

(polo, kamizelka) 

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy: 

1) dziewczęta: biała bluzka, czarna/granatowa spódnica o prostym kroju, 

2) chłopcy: biała koszula, czarne/granatowe eleganckie spodnie. 

Uzupełnieniem stroju jest kamizelka z logo szkoły. 

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy : biały T- shirt, 

czarne / granatowe spodenki przed kolana.  

4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach 

niepozostawiających śladów. 

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających 

zdrowiu i bezpieczeństwu. 

6. Rada Pedagogiczna ustala wybrany dzień tygodnia, kiedy uczniowie mogą przyjść bez 

mundurków. 

§ 51. 

1. Uczeń ma wszystkie prawa wynikające z prawa ogólnego. 

§ 52. 

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę wg 

kolejności do: 

1) wychowawcy klasy, 

2) pedagoga, 

3) dyrektora szkoły. 

2. Skarga złożona na piśmie powinna zawierać uzasadnienie.  

3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.  

4. Dyrektor rozpatruje skargę w jak najszybszym terminie od daty jej złożenia.  
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§ 53. 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych 

regulaminach. 

2. Na terenie szkoły korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

jest dozwolone za zgodą nauczyciela lub pracownika szkoły. 

3. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych 

w odrębnych procedurach. 

§ 54. 

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwała wychowawcy w obecności oddziału, 

2) pochwała indywidualna dyrektora szkoły lub w obecności społeczności szkolnej, 

3) nagrody książkowe, 

4) dyplomy, 

5) listy gratulacyjne dla rodziców, 

6) świadectwo z wyróżnieniem, 

7) Nagroda Dyrektora Szkoły dla najlepszego ucznia kończącego I etap kształcenia oraz 

ucznia II etapu kształcenia z najwyższą średnią ocen i minimum bardzo dobrym 

zachowaniem, przyznawana na koniec każdego roku szkolnego, 

8) Nagroda Wójta Gminy Kosakowo dla najlepszego absolwenta szkoły i dla najlepszego 

ucznia szkoły, przyznawana na zakończenie każdego roku szkolnego, 

9) inne za wyjątkowe osiągnięcia (wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.). 

2. Uczeń może być ukarany: 

1) ustnym upomnieniem wychowawcy oddziału, 

2) naganą wychowawcy z wpisem do zeszytu lub dziennika i powiadomieniem rodziców 

ucznia, 

3) ustnym upomnieniem dyrektora szkoły, 

4) naganą dyrektora szkoły –uczeń ukarany naganą dyrektora szkoły nie może brać udziału 

w dodatkowych, nieobowiązkowych imprezach rozrywkowych organizowanych przez 

szkołę. Dyrektor Szkoły udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy. O udzielonej 

naganie dyrektora szkoły wychowawca informuje na piśmie rodziców lub prawnych 

opiekunów ucznia. 

5) zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

6) przeniesieniem do równoległej klasy (wnioskuje wychowawca klasy, pedagog szkolny ) 

– przenosi ucznia dyrektor szkoły, 
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7) przeniesieniem ucznia do innej szkoły za zgodą kuratora i w porozumieniu z dyrektorem 

innej szkoły. 

3. Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia. 

4. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez Samorząd Uczniowski do Zespołu 

Wychowawczego lub do Dyrektora Szkoły: 

1) termin odwołania upływa po 7 dniach od wymierzenia kary, 

2) termin rozpatrzenia odwołania przez dyrektora szkoły wynosi także 7 dni. 

5. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 3 miesiące) jeśli 

uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego, Rady 

Rodziców lub Rady Pedagogicznej. 

6. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

7. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce i wzorowe lub b. dobre zachowanie, 

2) pracę na rzecz szkoły i środowiska, 

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach 

sportowych, 

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole, 

5) noszenie mundurka szkolnego, 

6) 100% frekwencji w szkole.  

8. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem 

do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora 

szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia 

z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej 

udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią 

wybranych organów szkoły.  

 

ROZDZIAŁ 8 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

UCZNIÓW 

 

§ 55. 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów – stanowi odrębny 

dokument Szkoły. 
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ROZDZIAŁ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 56. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: 

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu (z godłem w części środkowej) umieszcza się tylko na 

dokumentach szczególnej wagi. 

2. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 57. 

1. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu posiada własny sztandar, 

hymn, logo oraz ceremoniał szkolny. 

2. Sztandar szkoły jest przechowywany i eksponowany w gablocie na holu szkolnym. 

Bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych, pozaszkolnych oraz świętach 

państwowych. 

3. Do pocztu sztandarowego są wyznaczani uczniowie klas najstarszych (1 chłopiec 

i 2 dziewczynki, ubrani w ustalony strój galowy i biało – czerwone szarfy), którzy szczególnie 

wyróżnili się w nauce, w działalności na rzecz szkoły, klasy lub w sporcie oraz posiadają 

wzorowe zachowanie. Skład pocztu sztandarowego i składu zastępczego zatwierdza Rada 

Pedagogiczna, na wniosek wychowawcy oddziału, na radzie zatwierdzającej każdego roku 

szkolnego. Być członkiem pocztu sztandarowego jest największym wyróżnieniem dla ucznia. 

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie klas ósmych przekazują sztandar młodszym 

kolegom i koleżankom. 

4. Logo szkoły, to awers sztandaru.  

5. Hymn szkoły wykonywany jest podczas uroczystości szkolnych. 

6. Na ceremoniał szkolny składa się:  

1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, 

2) uroczystość pasowania na ucznia ze ślubowaniem,  

3) uroczystość obchodzenia święta szkoły,  

4) uroczystość przekazania sztandaru przez kończące szkołę klasy klasom młodszym o rok, 

5) bal absolwenta, 
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6) uroczystość zakończenia roku szkolnego; dla klas kończących naukę uroczystość ma 

charakter pożegnania absolwentów. 

§ 58. 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także 

organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

4. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej oraz na 

stronie internetowej szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017 roku. 

 

 

 

 

 




