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Podstawa prawna : 

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. 
poz.2156 ze zm.), 
 
2.Ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 35). 
 
3.Ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010). 
 
4.Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 357) 
 
5.Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół z dnia 21 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jed.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 
ze zm.) 

7.Ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 668) 

8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 ze zm.). 

9.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 893 ze zm.). 

10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532), 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 
poz. 1170 ze zm.). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843). 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270). 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1045). 

15.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.). 
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Rozdział I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 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 – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Obrońców Kępy 
Oksywskiej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 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. 

 

7. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący uchwałą Nr XIX 
/32/2004 z dnia 27 maja 2004 roku . Obwód szkolny i oddziału przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej im. Obrońców Kępy Oksywskiej obejmuje obręb geodezyjny 
Dębogórza, Dębogórza Wybudowanie, Kosakowa, Kazimierza w granicach 
określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

8. Szkoła posiada własny sztandar, hymn, logo oraz ceremoniał szkolny. Na ceremoniał 
szkolny składa się: ślubowanie klas pierwszych na sztandar szkoły, obchody święta 
szkoły, uroczyste przekazanie sztandaru przez kończące szkołę klasy klasom 
młodszym o rok. 

 

9. Na pieczęciach Szkoły używana jest nazwa szkoły w pełnym brzmieniu. Pieczęć 
urzędową Szkoły: Szkoła Podstawowa w Dębogórzu (z godłem w części środkowej) 
umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich jak: świadectwo, 
legitymacja szkolna, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

10. Bazę materialną Szkoły stanowią: 

 sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 

 sal gimnastyczna oraz sala do zajęć korekcyjnych z zapleczem sportowym 

w tym  boiska szkole, plac zabaw; 

 pracownie specjalistyczne; 

 biblioteka szkolna; 

 świetlica; 

 stołówka szkolna z zapleczem kuchennym; 

 gabinet pielęgniarki; 

 pomieszczenia gospodarczo-administracyjne; 

 szatnie; 

 archiwum; 

 gabinety specjalistyczne. 
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11. Szkoła zapewnia bezpłatne i powszechne nauczanie w zakresie obowiązujących 

programów. 
 

12. Szkoła prowadzi w cyklu kształcenia nauczanie w oddziałach I - VI. Oddziały są lub 

mogą być dzielone zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

13. Szkoła jest jednostką budżetową. 
 

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

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

Szczegółowe zasady rekrutacji określa ustawa. 
 

16. Szkoła działa zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. 

 
§ 2 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 
1)  szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Obrońców Kępy 

Oksywskiej w Dębogórzu, 

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

Oksywskiej w Dębogórzu, 

3)  nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 

4)  rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

 (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

5)  organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Kosakowo, 

6)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

z późn. zmianami. 

 
Rozdział II 

 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 3 
Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program 
wychowawczy szkoły 
 
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 r. z późniejszymi zmianami oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 

W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny 

i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach 

poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, 

a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, 

Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Szkoła umożliwia: 

a) realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie, 
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b) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły, umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, 

artystycznych i sportowych, 

c) rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć 

pozalekcyjnych, 

d) uczniom mającym trudności udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych 

w celu wyrównania braków edukacyjnych, 

e) uczniom z grup dyspanseryjnych w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, 

f) poznanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości 

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

języka przodków, 

g) uczestniczenie w szkolnej nauce religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci, 

h) korzystanie z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy. 

3. Szkoła realizuje: 

a) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez MEN, 

b) Szkolny Plan Nauczania ustalany przez Dyrektora szkoły, 

c) Wewnątrzszkolny System Oceniania – WSO, 

d) Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny, 

e) Plan Rozwoju Szkoły, 

f) Szkolny Program Wychowania Regionalnego zatwierdzony przez Kuratorium 

Oświaty w Gdańsku, 

4. Misja szkoły zawarta w Programie Wychowawczym brzmi: 

“Jestem dumny z miejsca mojego urodzenia” 

Pragniemy przygotować młodzież do przejęcia odpowiedzialności za rozwój i przyszłość 

naszej “MAŁEJ OJCZYZNY”, a w konsekwencji kraju, Europy, świata. 

 

Uczeń naszej szkoły : 

a) zna i szanuje tradycje rodzinne, szkolne i narodowe, 

b) jest dumny ze swojego miejsca urodzenia i zamieszkania, 

c) jest twórczy, umie wyrażać swoje opinie, uczucia i sądy, 

d) jest wrażliwy na otaczający go świat, 

e) potrafi samodzielnie zdobywać potrzebne informacje i świadomie korzystać ze 

środków masowej komunikacji, 

f) dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo, 

g) jest tolerancyjny, odpowiedzialny i kulturalny. 

 

5. Szkoła współpracuje z rodzicami i środowiskiem. 

6. Szczegółowe zadania, sposoby realizacji oraz metody osiągania celu zawarte są 

w Programie Wychowawczym Szkoły, stanowiącym odrębny dokument szkoły. 
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§ 4 
Sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 
ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia 
 
1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktyczno – wychowawczych na terenie szkoły 

oraz poza terenem szkoły w trakcie wycieczek i lekcji terenowych. 

a) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany 

jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym 

wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć. Wycieczki szkolne 

organizowane są i rozliczane zgodnie z zapisami regulaminu wycieczek szkolnych, 

stanowiącego odrębny dokument szkolny, 

b) 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, 

c) nauczyciele po skończonych zajęciach przez uczniów odprowadzają ich do szatni; 

dotyczy klasy I – III i grup przedszkolnych, 

d) za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo lub inny 

wyznaczony przez dyrektora szkoły (zgodnie z wpisem w księdze zastępstw). 

2. Wszystkich uczniów klas IV – VI 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. 

3. 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. 

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

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. 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. 

a) 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, 
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- hol przy świetlicy. 

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

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

są określone w programie wychowawczym szkoły. 

6. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę 

uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele 

dyżurni pełnią obowiązki, aktywnie zapobiegając niebezpiecznym zabawom i zachowaniom, 

a także pomagają uczniom w kulturalnym i umiejętnym spędzeniu czasu międzylekcyjnego.  

7. Nauczyciele  prowadzący zajęcia mają obowiązek na każdej lekcji kontrolować frekwencję. 

8. Opiekun sali opracowuje regulamin pracowni, umieszcza go w widocznym miejscu 

i zapoznaje z nim uczniów na pierwszych zajęciach w danym roku. 

9. Na początku roku szkolnego wychowawca zapoznaje uczniów z zasadami ewakuacji, które 

są  umieszczone w widocznym miejscu na korytarzach szkolnych. 

10. W salach gimnastycznych i na boiskach prowadzący zajęcia przed ich rozpoczęciem 

sprawdzają sprawność sprzętu sportowego. Nauczyciele wychowania fizycznego dostosowują 

wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych ucznia. 

11. Wychowawca ustala z rodzicami i powiadamia odpowiednich nauczycieli o miejscu 

pobytu ucznia zwolnionego z zajęć: wychowania fizycznego, lekcji pływania na basenie, 

religii lub innych zajęć organizowanych przez szkołę. Za bezpieczeństwo uczniów 

zwolnionych z zajęć odpowiada nauczyciel, któremu tę opiekę powierzono. Ustalenia są 

w formie pisemnej. 

 

§ 5 

Zespoły nauczycielskie 

1. W szkole funkcjonują zespoły powołane przez dyrektora, których działalność dotyczy 

wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli. Stałe zespoły to: 

a) Zespół Wychowawczy - w skład którego wchodzą: pedagog szkolny, psycholog, 

wychowawca świetlicy szkolnej, opiekun SU, po jednym przedstawicielu 

wychowawców klas I- III, IV-VI. 

b) Zespół Kryzysowy, w skład którego wchodzą dyrektor i wicedyrektor szkoły, pedagog 

szkolny, nauczyciel wychowania fizycznego, ksiądz lub katecheta, którego głównym 

zadaniem jest diagnozowanie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów 

szkoły, 

c) Zespół do spraw WSO – w skład którego wchodzą po jednym przedstawicielu 

nauczycieli klas I - III, IV-VI, 

d) Zespół Doradczy -  skład powoływany doraźnie w zależności zaistniałego problemu, 

e) Komisja Skrutacyjna –powoływana doraźnie, 

f) zespoły przedmiotowe i zespoły problemowo-zadaniowe: 

 zespół humanistyczny w skład którego wchodzą nauczyciele języka polskiego, 

historii, świetlicy, 

  zespół matematyczno- przyrodniczy (nauczyciele matematyki i przyrody), 
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 zespół językowy (nauczyciele języka kaszubskiego i angielskiego), 

 zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (wychowawcy klas I-III), 

 zespół nauczycieli edukacji przedszkolnej (nauczycielki przedszkola), 

 zespół sportu i turystyki (nauczyciele wychowania fizycznego, historii, świetlicy, 

religii), 

 zespół do spraw statutu i WSO szkoły (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

historii, muzyki, świetlicy), 

 zespół do spraw statutu przedszkola (nauczyciele edukacji przedszkolnej), 

 zespół artystyczny (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej), 

 zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej szkoły (nauczyciele języka polskiego 

i kaszubskiego, historii i świetlicy), 

 zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej przedszkola (nauczyciele edukacji 

przedszkolnej), 

 zespół komisji socjalnej (nauczyciele przydzieleni), 

 zespół wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (nauczyciele przydzieleni), 

 zespół do spraw rekrutacji przedszkolnej (wicedyrektor, nauczyciele edukacji 

przedszkolnej), 

 zespół diagnoz pedagogicznych (nauczyciel matematyki i języka kaszubskiego), 

 zespół BHP (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i pedagog 

szkolny), 

 zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (pedagog szkolny, 

logopeda, nauczyciel języka polskiego), 

 zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu (logopeda, 

nauczycielki edukacji przedszkolnej), 

 zespół promocji zdrowia (pedagog szkolny, nauczyciel edukacji przedszkolnej, 

przyrody, wychowania fizycznego), 

 zespół inwentaryzacji (nauczyciel matematyki i języka angielskiego), 

 zespół procedur, regulaminów i programów wychowawczych oraz profilaktyki 

(pedagog szkolny, psycholog, logopedzi, nauczyciele: matematyki, przyrody 

i świetlicy), 

 zespół koncepcji pracy przedszkola (nauczyciele edukacji przedszkolnej), 

 zespół do spraw awansu zawodowego (nauczyciel matematyki, języka 

angielskiego). 

 

§ 6 
Organizacja nauczania języka regionalnego (kaszubskiego) i własnej historii i kultury 

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

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

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

kaszubskiego. 

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 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. 

 

§ 7 
Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb 

rozwojowych 

1. Szkoła organizuje następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów: 

a) Terapia pedagogiczna w zakresie problemów szkolnych i wychowawczych 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. 

b) Zajęcia wyrównawcze są organizowane dla uczniów, którzy mają znaczne trudności 

w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia organizowane są 

dla uczniów klas I-III oraz uczniów klas IV-VI i prowadzone są przez nauczycieli 

uczących. 

c) Terapia logopedyczna organizowana jest 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. 

d) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna organizowana jest dla uczniów z wadami 

postawy i innymi wadami rozwojowymi.  

e) Zajęcia socjoterapeutyczne organizowane są 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. 

f) Zajęcia indywidualnego nauczania – organizowane są dla uczniów nie mogących 

realizować obowiązku szkolnego z powodu złego stanu zdrowia lub zaleceń PPP na 

wniosek rodziców lub opiekunów. 
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g) Zajęcia rewalidacyjne – organizowane są dla uczniów posiadających orzeczenie 

o kształceniu specjalnym. 

2. W szkole organizowane są także zajęcia pozalekcyjne : 

a) koła przedmiotowe, 

b) koła zainteresowań 

 

3. Udział we wszystkich organizowanych przez szkołę zajęciach dodatkowych 

i  pozalekcyjnych jest dobrowolny i nieodpłatny. 

 

§ 8 

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: 

a) rzeczowej pomocy socjalnej, 

b) dofinansowania do ciepłych posiłków na stołówce, 

c) zakupu podręczników szkolnych, przyborów szkolnych oraz mundurków szkolnych, 

d) dofinansowania do wycieczek szkolnych, 

e) 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. Na terenie szkoły prowadzona jest przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych działalność opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci z rodzin alkoholowych 

i dysfunkcyjnych, w formie świetlic socjoterapeutycznych. Organ prowadzący zapewnia 

niezbędne środki rzeczowe i finansowe na ich prowadzenie. 

4. 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. 

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

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i ich rodzin, 

b) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej dla uczniów, 

c) podejmowanie działań dotyczących organizowania opieki i pomocy materialnej  

d) uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
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6. W celu opieki i pomocy uczniom z rodzin zaniedbanych i niedostosowanych społecznie 

szkoła współpracuje z sądem (Wydział Rodzinny i Nieletnich w Gdyni) oraz policją (rewir 

w Kosakowie). 

7. Dla ucznia, który zagrożony jest nie kontynuowaniem nauki w klasie programowo wyższej 

w celu wyrównywania braków programowych: 

a) nauczyciel opracowuje plan wyrównywania, uzupełniania braków w osiągnięciach 

edukacyjnych ucznia, które utrudniają lub uniemożliwiają kontynuowanie nauki 

w klasie programowo wyższej; 

b) opracowany plan nauczyciel przedstawia uczniowi i rodzicom / prawnym 

opiekunom, którzy mają obowiązek potwierdzenia odbioru planu swoim podpisem; 

c) w miarę możliwości Dyrektor Szkoły organizuje dla wyżej wymienionego ucznia 

zajęcia wyrównawcze; 

d) uczniowi może pomagać nauczyciel świetlicy, zgodnie ze wskazaniami nauczycieli 

przedmiotowych; 

e)  wychowawcy organizują lekcje koleżeńskie; 

f) dla uczniów klas I – VI nauczyciel w porozumieniu z rodzicem organizuje pomoc 

indywidualną. 

8. Szkoła poszukuje sponsorów i organizuje akcje pomocy dzieciom potrzebującym. 

 

§ 9 

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: 

a) diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, 

b) wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, 

c) wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci, efektywności uczenia się, 

d) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, 

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

specyficznym trudnościom w czytaniu i pisaniu, 

f) kierowania uczniów na dodatkowe formy zajęć, 

g) szkolenia nauczycieli i pomocy rodzicom. 

 

§ 10 

Organizacja i formy współpracy szkoły z rodzicami /prawnymi opiekunami  

w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki 

 

1. Rodzice mają prawo do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie 
i możliwości wpływu na ich określenie i realizację, 

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz zasad przeprowadzania egzaminów, 

c) znajomości zasad nagradzania i karania uczniów, 

d) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 
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e) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 
dzieci, 

f) zapoznania się z treścią sprawdzianu napisanego przez uczniów. 

2. Rodzice mają obowiązek: 

a) przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka, 
b) na wezwanie szkoły przybyć po chorego ucznia, 
c) uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami, minimum dwukrotnie w ciągu 

semestru w celu wymiany informacji, 
d) potwierdzać własnoręcznym podpisem, zapoznanie się z treścią i oceną sprawdzianu, 
e) bezpiecznego doprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły do 7 roku życia zgodnie 

z prawem o ruchu drogowym, 

f) wyposażyć dziecko w niezbędne przybory szkolne, a dzieci nieobjęte dotacją 
budżetową- w podręczniki oraz ustalony przez szkołę strój szkolny, codzienny 
i galowy przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

g) wszystkie nieobecności ucznia powinny być usprawiedliwione pisemnie lub drogą 
elektroniczną w terminie tygodnia od powrotu dziecka do szkoły, 

h) w przypadku powtarzających się dłuższych nieobecności dziecka na zajęciach 
szkolnych szkoła ma prawo w terminie dwóch tygodni wezwać rodzica w celu 
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, 

i) nieobecność na zajęciach dodatkowych, na udział w których rodzic wyraził pisemną 
zgodę, traktowane są tak samo jak opuszczanie zajęć obowiązkowych i wymagają 
usprawiedliwienia, 

j) za nieusprawiedliwione we właściwym terminie nieobecności uczniowi grożą 
konsekwencje przewidziane w WSO, 

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

3. O prawach i obowiązkach rodzice są informowani każdego roku na pierwszym spotkaniu 
przez wychowawcę klasy. 

4. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje się 
w szkole konsultacje indywidualne z nauczycielami. Mają one przede wszystkim zapewnić 
możliwość: 

a) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej 
klasie i szkole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów, 

b) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów 
i przyczyn trudności w nauce, 

c) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, 

d) uzyskiwania informacji oraz porad od pedagoga i pielęgniarki szkolnej, 

e) wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły opinii na temat pracy szkoły. 

5. Godziny konsultacji ustalone są odgórnie. 

 

§ 11 

Udostępnianie bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych 

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

    zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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2.Podręczniki wypożyczane przez bibliotekę szkolną są wypożyczane zgodnie 

z Regulaminem Udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych. 

3.Podręczniki oraz materiały edukacyjne udostępniane uczniom do użytkowania 

są własnością szkoły. 

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

5. Każdy egzemplarz podręcznika jest opatrzony pieczątką biblioteki szkolnej, wpisany do 
inwentarza biblioteki oraz ma nadany numer. Numer każdego egzemplarza zostaje przypisany 
indywidualnie każdemu uczniowi.  

6. Biblioteka szkolna wypożycza uczniom poszczególne części podręcznika i materiały 

edukacyjne wg następujących zasad: 

a) rodzic jest zobowiązany własnoręcznym podpisem potwierdzić odbiór podręczników  

na liście zbiorczej podczas zebrania; za zebranie podpisów od rodziców odpowiada 

wychowawca klasy i przekazuje wypełnioną listę do biblioteki szkolnej; 

b) rodzic na zebraniu z wychowawcą potwierdza podpisem zapoznanie się 

i akceptowanie zasad regulaminu;  

c) rodzic jest zobowiązany obłożyć podręczniki w foliową okładkę wielokrotnego 

użytku, aby nie uległy one zniszczeniu w trakcie użytkowania; 

d) podręczniki powinny być zwrócone w niezniszczonym stanie; nie wolno na nich pisać 

ani kolorować; 

e) w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic jest zobowiązany go 

odkupić; 

f) w przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, 

zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych 

podręczników i materiałów edukacyjnych; 

g) najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone 

podręczniki i materiały edukacyjne muszą być zwrócone do biblioteki szkolnej. 

 

 
Rozdział III 

 
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 12 
1. Organami Szkoły są : 

a) Dyrektor Szkoły, 

b) Wicedyrektor, 

c) Rada Pedagogiczna, 

d) Rada Rodziców, 

e) 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. 
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§ 13 

Dyrektor szkoły 

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

2. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 

a) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, tj. wieloletniego 
planu pracy szkoły, arkusza organizacyjnego szkoły, planu nadzoru, 

b) opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych szkoły, 

c) dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnianie 
i zwalnianie, 

d) kierowanie całokształtem działań szkoły, a w szczególności: 
 sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich 

rozwoju, 
 współdziałanie z Samorządem Uczniowskim, 
 podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego, 
 zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki, 
 zapewnienie warunków dla realizacji statutowych zadań szkoły, dbanie o właściwą 

atmosferę i dyscyplinę pracy,  
 pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, 

organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz oceniania tej 
kadry, 

 współdziałanie z Radą Rodziców i zapewnienie jej wpływu na działalność szkoły, 
 realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich 

kompetencji oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z prawem, 
 przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informacji o działalności szkoły, 

 dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ich 
prawidłowe i racjonalne wykorzystanie, 

 sprawowanie nadzoru nad prowadzoną przez szkołę działalnością kursową oraz 
działalnością opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez inne podmioty 
prawne, 

 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 

3. Dyrektor Szkoły ma prawo do: 

a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 

b) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 

c) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy, 

d) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, 

e) reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

f) inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania, 

g) skreślenia ucznia z listy uczniów, 

h) przenoszenia ucznia do innej szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, 

i) wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Szkoły. 
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4. Dyrektor Szkoły odpowiada za: 

a) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania, 

b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego 

statutu, 

c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez 

szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych, 

d) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły, 

e) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

f) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania, 

g) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy przez nauczycieli i dyscypliny nauki 

przez uczniów, 

h) zgodne z planem nadzoru pedagogicznego obserwowanie zajęć, kontrolowanie, 

ewaluację wewnętrzną i wspomagania nauczycieli, 

i) współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym, logopedą, pracownikami 

świetlicy szkolnej i socjoterapeutycznej oraz nauczycielami terapii i rewalidacji 

w zakresie wszechstronnej pomocy dla uczniów. 

5. Dyrektor sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące 
w obwodzie szkoły, a w szczególności kontroluje wykonanie przez rodziców dziecka 
obowiązku: 

a) zgłoszenia dziecka do szkoły 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły 

Dyrektor prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 

 

§ 14 

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 odpowiada za: 

a) terminowe i zgodne z odpowiednimi przepisami ułożenie planu pracy dydaktyczno -

wychowawczej i opiekuńczej, 

b) opracowanie tygodniowego planu dyżurów nauczycielskich mając na uwadze przede 

wszystkim dobro i bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły, 

c) organizacje zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie odpowiedniej 

dokumentacji rozliczeń godzin ponadwymiarowych i zastępstw nauczycieli, 

d) kontrolę realizacji oferty zajęć pozalekcyjnych 

e) monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowej, 

f) kierowanie organizacją konkursów, szkolnych imprez, uroczystości i zawodów 

sportowych, 
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g) opiekę i nadzór w zakresie spraw organizacyjnych, dydaktycznych i opiekuńczych nad 

nauczycielami rozpoczynającymi pracę oraz studentami odbywającymi praktykę, 

h) organizowanie terminowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej – ma prawo za 

zgodą dyrektora zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz 

przerw świątecznych, jeżeli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej dokumentacji 

szkolnej, 

i) dokonywać poprawek w arkuszach ocen z upoważnienia dyrektora szkoły, 

j) stwarzanie warunków do wprowadzenia nowatorstwa pedagogicznego, 

k) sporządzanie harmonogramu konsultacji i zebrań klasowych, planowanie przydziału 

sal, podawanie ich do publicznej wiadomości, 

l) organizację wyjść i wycieczek szkolnych, 

m) kontrolę prawidłowej realizacji programu nauczania w klasach I- VI, 

3. Inne zadania i obowiązki: 

a) podejmuje decyzje w sprawach pilnych, 
b) podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora używając własnej 

pieczątki, 
c) wykonuje inne polecenia nie mieszczące się w zakresie obowiązków, a zlecane przez 

dyrektora. 

4. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły, wicedyrektor przejmuje podstawowe 
czynności, umożliwiające prawidłowy przebieg pracy szkoły. 

 

§ 15 

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. 
 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:  
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, 

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

e) ustalanie koncepcji pracy szkoły, 

f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.  

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,  

b) projekt planu finansowego szkoły, 

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

wyróżnień, 
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d) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych 

w szkole, 

e) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

f) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

g) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub 

program nauczania, 

h) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole 

podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 

ćwiczeniowych, 

i) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił 

kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił, 

j) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

k) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć 

l) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, 

 

4.   Rada Pedagogiczna deleguje 2 przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

5.   Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala Statut 

lub jego zmiany. 

6.   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. 

7.   Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

8.   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. 

 
§ 16 

Pozostałe organy szkoły 

1. W szkole działa Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Zasady działania w/w organów 
szkoły oraz ich kompetencje zawarte są w Regulaminach i stanowią odrębne dokumenty 
szkolne. 

2. Zasady współdziałania organów szkoły: 

a) Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji 

i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji 

w granicach swoich kompetencji. 

b) Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje 

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

c) 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. 
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d) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych 

zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni. 

e) Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się 

o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie14 dni od daty ich 

podjęcia. 

 

§ 17 

Rozwiązywanie konfliktów w szkole 

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole: 

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem: 

           W sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji: 

a) wychowawca klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie; 

b) dyrektor szkoły – dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

c) od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu 

prowadzącego. 

d) odwołanie wnosi jedna ze stron; nie może być ono jednak wniesione po upływie 

2 tygodni od daty wydania orzeczenia. 

 

2. Konflikty pomiędzy nauczycielami: 
 
a) postępowanie prowadzi dyrektor szkoły. 

b) w przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora szkoły strony mogą odwołać 

się do organu prowadzącego szkołę. 

 

3. Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek 
jednej ze stron organ prowadzący szkołę. 
 

4. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły: 
 

a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły. 
b) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do 

organu prowadzącego szkołę. 
 

Rozdział IV 
 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 18 
1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach: 

 
a) oddziały przedszkolne 

b) nauczanie zintegrowane w klasach I – III 

c) nauka w klasach IV – VI 



20 
 

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. 

 

§ 19 

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. 
 

2. 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. 

 

3. W szkole organizowane są zajęcia wspierające dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przy 
czym liczba uczniów na tych zajęciach wynosi: 

 

d) zajęcia rozwijające uzdolnienia, 

e) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

f) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

g) zajęcia logopedyczne, 

h) zajęcia socjoterapeutyczne. 
 

4. Niektóre zajęcia obowiązkowe, zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, 
specjalistyczne, zajęcia z zajęć komputerowych, koła zainteresowań i inne zajęcia 
nadobowiązkowe mogą być prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach 
międzyklasowych, a także podczas wycieczek. 

 
5. Zajęcia, o których mowa w ust. 3 organizowane są przez szkołę w ramach posiadanych 

przez szkołę środków finansowych. 
 

6. Zajęcia nadobowiązkowe odbywają się po zajęciach obowiązkowych. 
 

7. Na wniosek lub za zgodą rodziców – dyrektor szkoły – po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej może pozwolić uczniowi na 
indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając opiekuna. 

 

8. .Szkoła organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów klas I-VI na podstawie orzeczenia 
zespołu orzekającego Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i wniosku 
Rodziców. Wymiar godzin określają odrębne przepisy. 
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§ 20 

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  poszczególnych oddziałach określają odrębne przepisy prawa 
oświatowego. 

 

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

 

4. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez 
dyrektora szkoły. 

 

5. Oddziały szkolne mogą być dzielone na grupy na zajęciach z języków obcych, zajęć 
komputerowych oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika 
konieczność prowadzenia ćwiczeń. 

 

6. Podział na zajęcia w grupach regulują odrębne przepisy. 

 
§ 21 

Czas trwania zajęć lekcyjnych 

1.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
 

2. Czas trwania poszczególnych zajęć 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 
z innymi nauczycielami uczącymi w tym samym czasie. 

 

3. Dwie przerwy śródlekcyjne są dłuższe (15 – 20 minut) tzw. obiadowe i przeznaczone są na 
zjedzenie ciepłego posiłku w stołówce lub II śniadania. 

 

4. W systemie nauczania zintegrowanego zachowana jest jedna przerwa pomiędzy zajęciami 
tzw. obiadowa, przeznaczona na zjedzenie posiłku w stołówce lub II śniadania. 

 
§ 22 

Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

1. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych 
trwają pięć godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut. 
 

2.  Na realizację podstawy programowej przeznacza się co najmniej: 
 

a. 1/5 czasu na zabawę, 

b. 1/5 czasu dzieci spędzają na boisku szkolnym, placu zabaw, w parku itp., 

c. 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne, 
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3. Pozostałe 2/5 czasu nauczyciel przeznacza, odpowiednio do potrzeb, na realizację: 
dowolnie wybranych czynności opiekuńczych, samoobsługowych, organizacyjnych; na 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną; na zajęcia rewalidacyjne dla dzieci 
niepełnosprawnych 
 

§ 23 
Organizacja świetlicy szkolnej 

 
1. Organizacja i formy pracy świetlicy szkolnej: 

 
a) szkoła umożliwia rodzicom przekazanie dzieci pod opiekę podczas ich nieobecności 

w domu spowodowanej pracą zawodową oraz sprawowanie opieki pedagogicznej nad 

uczniami dojeżdżającymi do szkoły, 

b) czas pracy świetlicy szkolnej ustala dyrektor szkoły, 

c) rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej 

z dokładnym zaznaczeniem terminu ich pobytu w szkole, 

d) zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczba uczniów 

w każdej grupie nie powinna przekracza 25, 

e) każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do 

regulaminu świetlicy. 

 
2. Do zadań nauczyciela świetlicy należy: 

 
a) organizowanie wychowankom pomocy w nauce, 

b) przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych, 

c) organizowanie gier i zabaw ruchowych, 

d) organizowanie wycieczek i spacerów, 

e) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, 

f) kształtowanie nawyków higieny i czystości, 

g) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności, 

h) współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, logopedą. 

 

3. Szkoła zapewnia uczniom korzystającym z opieki w świetlicy możliwość spożycia 
ciepłego posiłku w stołówce. 
 

4. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają 
sprawozdania ze swojej działalności. 

 

5. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 
znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem. 

 
§ 24 

Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej 
1. Uprawnienia do korzystania ze stołówki: 

 
a) ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły 

Podstawowej w Dębogórzu. 
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2. Opłaty: 
 
a) odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u wychowawcy świetlicy, 

b) w przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty w danym miesiącu, uczniowie 

zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia lub istnieje możliwość zaprzestania 

wydawania posiłków. 

c) wpłaty za posiłki potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu 

i podpisem wychowawcy świetlicy. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje 

do rozliczenia dokumentacji stołówki, 

d) 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: 
 

a) zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych 

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

b) 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. 

c) odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu, 

d) 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: 
 

a) przychodzimy na posiłki o wyznaczonej porze, 

b) podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania, 

c) po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce, 

d) nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwa 

nauczyciel dyżurujący, 

e) zabrania się rodzicom wchodzenia na stołówkę. 

 
5. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor 

szkoły. 

 
§ 25 

Nauczanie religii  

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

w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 marca 2014 roku. 

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

zmieniona w każdym momencie.  

4. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo- 

wychowawczymi w bibliotece lub świetlicy szkolnej.  

5. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. 

6. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa 

diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.  

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

obowiązków wychowawcy klasy. 

8. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 

wcześniej ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania. 

9. Nauczyciel religii ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie 

z obowiązującymi w Szkole przepisami. 

10. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. 

11. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym i jest wliczana do średniej 

ocen, nie wpływa jednak na promocję ucznia. 

12. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania 

i zgodności z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru 

katechetycznego.  

 

§ 26 

Nauczanie Wychowania do życia w rodzinie  

1. Dla wszystkich uczniów klasy V i VI organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie 

do życia w rodzinie”. 

 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” jest dobrowolny zgłaszany 

na wniosek rodzica, na początku piątej klasy. 

 

3. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają 

zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej lub bibliotece. 

 

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

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 
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§ 27 
Organizacja biblioteki szkolnej 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę 

możliwości wiedzy o regionie, kraju, Europie i świecie. 
 

2. 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. 

3. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  
 

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

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 

b) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach 

z różnych przedmiotów. 

 

4. Do zadań nauczyciela biblioteki należą: 

 

a) troska za stan i wykorzystanie powierzonego mu księgozbioru, zachęcanie do 

korzystania z książek, prasy i publikacji, 

b) wychowywanie w duchu miłości i szacunku do książek, 

c) wszechstronna pomoc klientom biblioteki i czytelni, 

d) d)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, 

e) informowanie wychowawców i nauczycieli o poziomie i stanie czytelnictwa 

w poszczególnych klasach, 

f) uzupełnianie księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami finansowymi 

szkoły, 

g) prowadzenie statystyki wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki, księgi inwentarzowej, 

rejestru ubytków, 

h) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych, lekcji bibliotecznych, 

wystawek tematycznych, konkursów. 

 

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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§ 28 
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. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę i kwalifikacje 

pracowników szkoły, stopnie awansu zawodowego (w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze), ogólną liczbę zajęć edukacyjnych oraz finansowanych przez 

organ prowadzący szkołę. 

 

4. Arkusz organizacyjny pracy szkoły nowelizuje się aneksem zmieniającym pierwotny 

dokument zgodnie z przyjętym trybem opiniowania arkusza. 

 

§ 29 

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. Dla grupy dzieci sześcioletnich określa się ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia 

wyznaczone ramowym planem nauczania. Natomiast szczegółowy rozkład dzienny zajęć 

ustala nauczyciel. 

3. Zajęcia lekcyjne dokumentowane są w formie e-dziennika. 

4. Pozostałe zajęcia oraz nauczanie indywidualne dokumentowane są w dziennikach 

papierowych. 

 
ROZDZIAŁ V 

 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 30 
1. Dyrektor zatrudnia nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz obsługi. 

 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. Liczba 

etatów nauczycielskich i innych pracowników szkoły określana jest w arkuszu 

organizacyjnym szkoły. 

 

3. Zadania wychowawcze szkoły są realizowane w oparciu o program wychowawczy szkoły, 

stanowiący odrębny dokument. 
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§ 31 

Zadania nauczycieli 

1. Nauczyciel ma prawo: 
a) decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków 

dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, 

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

jeśli przydzielono nad nim opiekę, 

c) decydować o bieżącej, semestralnej i rocznej ocenie postępów swoich uczniów, 

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

e) wnioskować w sprawie nagród oraz kar uczniów, 

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

dydaktyczne. 

 
2. Nauczyciel ma obowiązek: 

 
a) realizować cele szkoły zawarte w programach nauczania, w programie 

wychowawczym i w planach długoletnich, 

b) wzbogacać własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, 

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

d) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów w oparciu 

o rozpoznane potrzeby, 

e) wszystkich uczniów traktować obiektywnie i sprawiedliwie, 

f) informować rodziców, wychowawcę klasy, dyrekcję, radę pedagogiczną o wynikach 

dydaktyczno-wychowawczych w pracy z uczniami, 

g) brać aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia zawodowego 

zaplanowanych przez radę pedagogiczną i organizowanych przez szkołę, 

h) systematycznie i prawidłowo prowadzić dokumentację prowadzonych przez siebie 

zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

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

wpłynąć na wywiązywanie się z zadań, 

j) stosować na lekcji dostępne środki dydaktyczne w celu wywołania aktywności 
poznawczej uczniów i dbać o ich bezpieczne używanie, 

k) systematycznie kontrolować wiedzę ucznia i wystawiać w dzienniku oceny cząstkowe, 
l) z miesięcznym wyprzedzeniem informować rodziców ucznia o niedostatecznej ocenie 

okresowej z przedmiotu, 
m) przestrzegać zasady równomiernego obciążenia uczniów sprawdzianami pisemnymi, 
n) oddać uczniowi do wglądu poprawiony sprawdzian pisemny lub pracę klasową 

w terminie określonym w PSO, 
o) 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, 

p) rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią 
w czasie wyjść z uczniami, 

q) zapewnić opiekę choremu uczniowi, 
r) zamykać sale lekcyjne na okres przerwy i po zakończonych zajęciach, 
s) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformować 

ucznia o wystawionej ocenie semestralnej lub rocznej, 
t) pełnić dyżury w czasie przerw zgodnie z regulaminem dyżurów, 
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u) w roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki 
w szkole, nauczyciel edukacji przedszkolnej przeprowadza diagnozę gotowości do 
nauki szkolnej. 

 
3. Nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami szkoły za: 

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

b) stan przydzielonych mu urządzeń i środków dydaktycznych, 

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

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

 
4. Dyżury nauczycieli: 

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

w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalanego 

przez dyrektora / wicedyrektora szkoły harmonogramu i zgodnie z regulaminem 

dyżurów, stanowiącego odrębny dokument szkolny, 

b) nauczyciele uczący w oddziałach przedszkolnych i w klasach I-III zapewniają 

nieprzerwanie opiekę nad uczniami swojego oddziału podczas ich planowego pobytu 

w szkole, 

c) harmonogram dyżurów zmienia się wraz ze zmianą planu. 

 
5. Zasady zatrudniania nauczycieli stanowią odrębne przepisy. 

 
§ 32 

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego 

Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należą: 

1. Opieka nad bezpieczeństwem, zdrowiem i prawidłowym rozwojem dziecka. 

2. Stymulowanie rozwoju każdego wychowanka. 

3. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań dziecka. 

4. Przestrzeganie swoistych metod wychowania przedszkolnego opartych na aktywizacji 

i działalności dzieci poprzez: 

a) poszerzania kontaktów dzieci z otaczającą rzeczywistością jako źródłem przeżyć 

i doświadczeń, 

b) zapewnienie warunków do zabawy i własnej działalności twórczej, 

c) wykonywanie zadań dydaktycznych i społecznie użytecznych. 

5. Rozbudzanie zainteresowań poznawczych, kształtowanie pozytywnej motywacji do 

uczenia się. 

6. Przygotowanie dzieci do nauki, do roli ucznia. 

7. Zapobieganie wszelkim nieprawidłowościom rozwoju dziecka. 

8. Poznanie warunków życia dziecka w domu rodzinnym. 

9. Praca wyrównawcza z dziećmi, których rozwój nie przebiega harmonijnie. 
10. Współpraca z rodzicami. 

 



29 
 

11. Współdziałanie z instytucjami powołanymi do opieki nad zdrowiem i wychowaniem 
dzieci (ośrodek zdrowia, poradnie specjalistyczne i poradnia psychologiczno-
pedagogiczna). 

12. Przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie 
pierwszej szkoły podstawowej. 

13. Prowadzenie dokumentacji oddziału. 
14. Przestrzeganie przepisów BHP. 
15. Wykonywanie innych czynności wychowawczych zgodnie z poleceniami dyrektora 

oraz uchwałami rady pedagogicznej. 

 

§ 33 

Zadania nauczyciela wychowawcy 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
uczących w tym oddziale, zwanemu dalej" wychowawcą". 
 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by 
wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania. 

 

3. Zadaniem wychowawcy jest: 
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

c) podejmowanie działań, umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań: 
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

b) opracowuje szczegółowy plan wychowawczy na każdy rok szkolny w oparciu o plan 

wychowawczy szkoły, 

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

zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści 

i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

d) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w ramach zespołu 

nauczycielskiego, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze 

wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka 

(dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami, 

i niepowodzeniami), informuje ich w sposób dyskretny o problemach pozaszkolnych 

i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających wpływ na poziom ich nauki 

i zachowanie, 

e) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, rozmowy 

telefoniczne, wizyty w domach, zawiadomienia listowne) w celu poznania i ustalenia 

potrzeb opiekuńczo- wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich 

działaniach, włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

f) współpracuje z pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym oraz innymi 

specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb 
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i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy 

w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

 
5. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - 

doradców, pedagoga szkolnego, logopedy, pracowników Poradni Pedagogiczno-
Psychologicznej, pielęgniarki szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników Wydziału 
Prewencji Policji, współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi działającymi 
w środowisku. 
 

6. Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji : 
a) w dzienniku elektronicznym, 

b) w arkuszach ocen, 

c) w zeszycie wychowawczym (zeszyt uwag i pochwał), 

d) diagnozy w grupie 5 i 6-latków, 

e) innych określonych przez dyrektora szkoły. 

 

7. Zmiana wychowawcy może nastąpić: 
a) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich 

zasadności przez dyrektora szkoły, 

b) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy, 

c) w wyniku decyzji dyrektora szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami 

wychowawczymi. 

 
8. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły w terminie 14 dni od 

złożenia wniosku. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do 
organu prowadzącego szkołę. 
 

9. W celu spełnienia funkcji wychowawczej szkoła organizuje i wykorzystuje: 
a) godziny lekcyjne, 

b) zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne, 

c) spotkania z rodzicami. 

 

§ 34 

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego 
 

1. Opieką pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami sprawuje pedagog i psycholog 
szkolny, do obowiązków którego należy w szczególności: 
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

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

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb, 

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

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

d) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, 
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e) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczego szkoły, 

f) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

§ 35 

Zadania zespołów nauczycielskich 

1. Pracą zespołów stałych i doraźnych utworzonych w szkole kieruje lider powołany przez 

dyrektora szkoły na wniosek członków zespołu. 

 

2. Lider zespołu odpowiedzialny jest za opracowania szczegółowego programu pracy zespołu 

oraz jego systematyczną działalność zgodną z tym programem. 

 

3. Struktura i organizacja pracy stałych zespołów nauczycielskich : 

 

a) pracą zespołu kieruje lider powołany przez radę pedagogiczną na wniosek 

przewodniczącego rady, 

b) zespół co roku tworzy plan pracy (uwzględniający potrzeby szkoły, uczniów i ich 

rodziców) zgodny z planem rozwoju szkoły i aktualnymi potrzebami, 

c) zespół składa na posiedzeniu plenarnym sprawozdanie z wyników swojej pracy, 

formułując opinie, lub wnioski do zatwierdzenia przez radę, 

d) praca zespołów nauczycielskich jest traktowana jako jedna z form szkolnego systemu 

WDN. 

§ 36 

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. Wszyscy pracownicy szkoły 

zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami dyrektora szkoły 

oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń. 
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§ 37 

Zakres obowiązków głównego księgowego 

1. Główny księgowy wykonuje zadania przewidziane dla głównych księgowych jednostek 

budżetowych. 

 

2. Do obowiązków głównego księgowego należy w szczególności: 

 

a) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości 

jednostki i gospodarki finansowej jednostki, 

b) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków 

pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki, 

c) dokonywanie kontroli dokonywania operacji gospodarczych oraz sprawdzanie 

prawidłowości i legalności ich udokumentowania, 

d) kierowanie pracą kasjerki, 

e) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia 

rachunkowości, wydawanych przez kierownika. 

 

3. Główny księgowy ma obowiązek wykonywania innych zleconych przez dyrektora szkoły 

czynności wynikających z potrzeb szkoły 

 

§ 38 

Zakres obowiązków sekretarza szkoły 

Do zadań sekretarza szkoły należy: 

1. Przestrzeganie w pracy ustaleń instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności klasyfikacji akt 

spraw zgodnie z ramowymi ustaleniami podanymi przez Kuratorium. 

2. Prowadzenie na bieżąco i zgodnie z przepisami dokumentów jak: księga uczniów, 

ewidencji, dziennik podawczy, księgi inwentarzowe i inne.\ 

3. Pilnowanie, by była pełna dokumentacja klas, księgi ocen (arkusze zbiorcze, arkusze ocen 

ułożone rocznikami), karty zdrowia. 

4. Odpowiedzialność za wysyłanie i załatwianie w terminie wszystkich spraw związanych ze 

sprawozdawczością GUS, SIO i inne. 

5. Czynienie zapisów nowo przyjętych do szkoły, a samo kierowanie do której klasy 

uzgadniając z dyrektorem. 

6. Wyrabianie legitymacji szkolnych lub ich prolongaty w terminie. 

7. Dokonywanie zapisów dzieci do klas pierwszych. 

8. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich i listy obecności pracowników 

9. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników. 

10. Zaopatrzenie w dzienniki lekcyjne i kół zainteresowań, druków specjalnych oraz 

druków powszechnego użytku. 
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11. Przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej, zabezpieczenie 

tajności i poufności akt, odpowiednie zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego 

zarachowania oraz prowadzenie archiwum szkolnego. 

12. Prowadzenie zeszytu wypadków w porozumieniu z pielęgniarką szkoły. 

13. Zaopatrzenie szkoły w druki i potrzeby materiałowe. 

14. Wykonywanie innych prac dla dobra szkoły zleconych przez dyrektora szkoły. 

15. Wykonywanie czynności kasjera zgodnie z Instrukcją Kasową Szkoły. 

16. Pełnienie obowiązków ABI. 

 

§ 39 

Zakres obowiązków kierownika administracyjno – gospodarczego 

Do zadań kierownika gospodarczego należy: 

1. Ustalanie należności z tytułu wydatków i dochodów, w tym obliczania prawidłowej ich 

wysokości. 

2. Pobieranie i dochodzenie należności z tytułu dochodów, w prawidłowo ustalonej 

wysokości. 

3. Nie dopuszczenie do przedawnienia należności. 

4. Terminowe dokonanie wpłaty do budżetu w należnej wysokości nadwyżki dochodów 

własnych przez jednostkę budżetową, nadwyżki środków obrotowych przez zakład 

budżetowy albo części zysku przez gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej. 

5. Prawidłowe przekazanie oraz terminowe rozliczenie dotacji z ustaleniem kwoty dotacji 

podlegającej zwrotowi do budżetu. 

6. Prawidłowe wydatkowanie dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem. 

7. Prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych 

środków zagranicznych. 

§ 40 

Zakres obowiązków woźnej 

Do zadań woźnej należy: 

1. Piecza nad szatniami szkolnymi (dbałość o ład i porządek) 

2. Prowadzenie magazynu z materiałami niezbędnymi do utrzymania czystości i higieny 
w szkole. 

3. Współpraca z nauczycielami w celu przestrzegania kodeksu ucznia. 

4. Dbałość o ład i porządek oraz higienę na terenie hollu wejściowego szkoły. 

5. Zaopatrzenie sprzątaczek w potrzebne środki do utrzymania czystości. 

6. Naprawianie i pomaganie przy zakładaniu elementów dekoracyjnych na budynku szkoły 
w związku z uroczystościami państwowymi. 
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7. Pilnowanie i kontrolowanie wejść i wyjść do i z budynku szkoły (wejście główne). 

 

§ 41 

Zakres obowiązków sprzątaczki 

1. Sprzątanie codzienne po zakończeniu zajęć lekcyjnych: 

a) sprzątanie obowiązuje w wyznaczonych przez dyrektora szkoły rejonach, które mogą 

być zmienione w wypadku konieczności, 

b) wywietrzyć sprzątane pomieszczenie, 

c) zamieść podłogę, 

d) wszystkie meble, tablice, lamperie olejne, obrazy, gabloty i parapety należy przetrzeć 

wilgotną ścierką, 

e) w czasie sprzątania odsuwać ruchome przedmioty i meble: ławki, krzesła, stoliki itp., 

f) opróżnić kosze na śmieci, 

g) po sprzątnięciu sprawdzić zabezpieczenie okien, kranów, drzwi, wygasić oświetlenie, 

h) zauważone uszkodzenia sprzętu i urządzeń zgłaszać u konserwatora. 

2. Sprzątanie okresowe obejmuje: 

a) cotygodniowe przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń sanitarno – higienicznych, 

b) froterowanie podłóg w rejonach wyznaczonych, 

c) mycie szyb i okien, 

d) sprzątanie szkoły po remontach (w godzinach służbowych), 

e) mycie mebli – ławek, krzeseł itp. 

3. Sprzątanie szkoły podczas ferii i wakacji: 

a) wszystkie prace ujęte w punkcie 1 oraz dodatkowo wg potrzeb szkoły, porządkowanie 
innych pomieszczeń gospodarczych szkoły, 

b) wykonanie innych czynności zleconych przez dyrekcję szkoły. 

§ 42 

Zakres obowiązków konserwatora 

Do zadań konserwatora należy: 

1. Kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego. 

2. Okresowe konserwowanie (malowanie) elementów metalowych (ogrodzenie, drzwi) 
i drewnianych – drzwi, ławki itp. 

3. Wymiana szyb w razie potrzeby. 

4. Konserwowanie i naprawa zamków patentowych i zwykłych. 

5. Dorabianie i oznaczanie kluczy. 

6. Wymiana żarówek, naprawa gniazd wtykowych i wyłączników świetlnych. 

7. Naprawa urządzeń sanitarno kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby. 
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8. Naprawa i wymiana uchwytów okiennych, uszczelnianie okien. 

9. Konserwacja urządzeń c.o. 

10. Wykonywanie czynności zleconych przez opiekunów pracowni szkolnych i pozostałych 
pomieszczeń, odnotowanych w zeszycie szkolnych zleceń. 

11. Dokonywanie przeglądu sprzętu p.poż. 

12. Koszenie trawników szkolnych. 

13. Drobne naprawy dachu, instalacji odgromowej i rynien. 

14. Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy. 

15. Dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi. 

16. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez 
dyrektora szkoły. 

17. Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy. 

 
Rozdział VI 

 
UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 43 
 

Tworzenie oddziałów w Szkole Podstawowej w Dębogórzu odbywa się na podstawie 

zestawienia dzieci z obwodu, którym dysponuje Gmina – wydział meldunkowy. Zgodnie 

z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 

 
 

§ 44 

Zasady rekrutacji 

1. Od roku szkolnego 2016/2017 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. Do 5 godz. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dębogórzu przyjmuje się 

dzieci 5-6 letnie na pisemny wniosek rodziców 

3. Do klasy pierwszej dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i SSM w Dębogórzu 

przyjmuje z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych 
opiekunów), przyjmuje do szkoły ucznia spoza obwodu. 
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5. Rodzic, opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do wykazania się miejscem 

zamieszkania dziecka pod danym adresem poprzez przedłożenie oświadczenia 

o zamieszkaniu. 

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

 

a) braku miejsca, 
b) niskiej oceny zachowania, 
c) niskiej średniej ocen. 

 
7. Do klasy programowo wyższej w szkole przyjmuje się ucznia na podstawie: 

 

a) 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, 

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na 
warunkach określonych w odrębnych przepisach, 

c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 
świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej 
ucznia odrębnymi przepisami. 

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

przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane 

zajęcia. 

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

język angielski - obowiązkowy w Zespole Szkoły Podstawowej w Dębogórzu wówczas 

może: 

 

a) uczyć się języka angielskiego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe 
do końca roku szkolnego, 

b) 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, 

c) kontynuować naukę we własnym zakresie. 
 

10. Dla ucznia który kontynuuje, we własnym zakresie naukę języka obcego, jako 
przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin 
klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z innej szkoły, 
wyznaczony przez dyrektora innej szkoły. 

 

§ 45 

Obowiązek szkolny 

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

prowadząc księgę ewidencji uczniów. 

3. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły: 

a) do oddziału przedszkolnego przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie 

szkoły, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, 

b) do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie 

szkoły, które wdanym roku kalendarzowym kończą 7 lat. 

4. Miejsce zamieszkania w obwodzie stwierdza się na podstawie wykazu z Urzędu Gminy 

w Kosakowie, lub na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego. 

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

swojego obwodu udziela dyrektor szkoły na wniosek rodziców dziecka. 

6. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na 

podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę. 

7. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

b) podawania wiarygodnych i zgodnych z prawdą danych, 

c) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

d) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych. 

§ 46 

Prawa i obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma prawo do: 
 

a) zapoznania się z programem nauczania, jego treści, celami i stawianymi wymaganiami, 

w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania, 

b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

f) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

g) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości 

dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi, 

h) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 

i) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 

zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych 

w zaufaniu, 
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j) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać 

niczyjej godności osobistej, 

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

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły, 

l) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością 

szkolną, 

m) reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami, 

n) do pomocy socjalnej. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz w przytaczanych w nim 

dokumentach szkolnych, 

b) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

c) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, 

innych pracowników szkoły i osób dorosłych, 

d) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - uczniom zabrania 

się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków 

odurzających (za powyższe przekroczenia stosuje się w szkole surowe kary 

poczynając od nagany dyrektora wzwyż ), 

e) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie 

czystości i porządku na terenie szkoły, ma obowiązek przynoszenia obuwia 

zmiennego (wyłącznie sportowego), 

f) noszenia mundurku szkolnego w każdy dzień z wyjątkiem „dnia kolorowego” tzn. 

piątek, 

g) przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszą swoją lekcją 

oraz opuszczania szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć, 

h) opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw. 

i) uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego podczas wszystkich uroczystości 

szkolnych. Strój galowy składa się z białej koszuli / bluzki, dziewczęta – czarna / 

granatowa spódnica o prostym kroju, a chłopcy- czarne / granatowe, eleganckie 

spodnie. Uzupełnieniem stroju jest kamizelka z logo szkoły 

 

§ 47 

System kar i nagród 

1. Uczeń może być nagradzany za: 

a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, 

b) wybitne osiągnięcia, 

c) pracę na rzecz szkoły i środowiska, 

d) dzielność i odwagę, 
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e) 100% frekwencję w szkole, 

f) noszenie mundurku szkolnego. 

2. W szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów: 

a) pochwała wychowawcy w obecności klasy, 

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

c) nagrody książkowe, 

d) dyplomy, 

e) listy gratulacyjne dla rodziców, 

f) świadectwo z wyróżnieniem, 

g) 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 przez dyrektora 

szkoły, 

h) Nagroda Rady Pedagogicznej przyznawana na koniec roku szkolnego uczniowi 

o wyjątkowej postawie i kulturze osobistej, 

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

ucznia szkoły, przyznawana na zakończenie każdego roku szkolnego, 

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

3. Uczeń może być ukarany: 
a) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy, 

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

lub prawnych opiekunów ucznia, 

c) ustnym upomnieniem dyrektora szkoły, 

d) 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. 

e) zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

f) przeniesieniem do równoległej klasy - wnioskuje wychowawca klasy, pedagog 

szkolny – przenosi ucznia dyrektor szkoły, 

g) przeniesieniem ucznia do innej szkoły za zgodą kuratora i w porozumieniu 

z dyrektorem innej szkoły. 

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

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

Wychowawczego lub do Dyrektora Szkoły: 

a) termin odwołania upływa po 7 dniach od wymierzenia kary, 
b) termin rozpatrzenia odwołania przez dyrektora szkoły wynosi także 7 dni. 

6. 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. 

7. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 
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8. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej 

mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca 

ucznia. 

 

§ 48 

Warunki pobytu w szkole 

1. Zgodne z zasadami bhp, ochroną przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz 

innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym przestrzega się 

następujących zasad: 

a) woźnej nie wolno wpuścić do budynku osób, których zachowanie budzi podejrzenie. 

O zatrzymaniu woźna ma obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora szkoły. 

b) wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli 

dyżurujących oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia i wychodzenia 

z budynku, podczas przerw międzylekcyjnych, 

c) uczeń ma obowiązek noszenia stroju szkolnego, 

d) uczeń dba o swój schludny wygląd (niedozwolone farbowanie włosów, malowanie 

paznokci i makijaż), 

e) na terenie obiektu szkolnego uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad bhp oraz norm 

współżycia społecznego, uczeń nie może wychodzić poza teren szkoły (boiska) 

podczas przerw międzylekcyjnych, 

f) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany 

jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym 

wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć. 

g) uczniom nie wolno przynosić do szkoły przedmiotów ostrych i niebezpiecznych 

np. scyzoryków, noży, petard, fajerwerków itp., 

h) uczniom nie wolno przynosić i mieć w szkole żadnych używek, drogocennych 

przedmiotów i większej sumy pieniędzy, 

i) uczniowie wyłączają telefon w czasie zajęć dydaktycznych, 

j) uczniowie przestrzegają zakazu robienia zdjęć telefonem komórkowym na terenie 

placówki. 

2. W szkole został opracowany Program Profilaktyczny, który realizowany jest przez 
wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. 

3. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do dyrektora szkoły. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności: 
a) za bezpieczeństwo uczniów i innych osób przebywających na terenie szkoły przed i po 

zakończeniu zajęć, 
b) za cenne przedmioty, biżuterię, pieniądze i telefony komórkowe przynoszone do 

szkoły. 
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Rozdział VII 
 

TRADYCJA SZKOLY 
 

§ 49 

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

sztandar oraz logo szkoły stanowiące awers sztandaru i ceremoniał szkolny opisany 

poniżej. 

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

udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych, pozaszkolnych i 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 Samorządu Uczniowskiego, na radzie 

zatwierdzającej każdego roku szkolnego. Być członkiem pocztu sztandarowego jest 

największym wyróżnieniem dla ucznia. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie klas 

szóstych przekazują sztandar młodszym kolegom i koleżankom. 

 

§ 50 

Warunki pobytu w szkole 

1. Zgodne z zasadami bhp, ochroną przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz 
innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym przestrzega się 
następujących zasad: 
a) woźnej nie wolno wpuścić do budynku osób, których zachowanie budzi podejrzenie, 

o zatrzymaniu woźna ma obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora szkoły, 

b) wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli 

dyżurujących oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia i wychodzenia 

z budynku, podczas przerw międzylekcyjnych, 

c) uczeń ma obowiązek noszenia stroju szkolnego, 

d) uczeń dba o swój schludny wygląd (niedozwolone farbowanie włosów, malowanie 

paznokci i makijaż), 

e) na terenie obiektu szkolnego uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad bhp oraz norm 

współżycia społecznego, uczeń nie może wychodzić poza teren szkoły (boiska) 

podczas przerw międzylekcyjnych, 

f) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany 

jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym 

wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć. 

g) uczniom nie wolno przynosić do szkoły przedmiotów ostrych i niebezpiecznych np. 

scyzoryków, noży, petard, fajerwerków itp., 

h) uczniom nie wolno przynosić i mieć w szkole żadnych używek, drogocennych 

przedmiotów i większej sumy pieniędzy, 

i) uczniowie wyłączają telefon w czasie zajęć dydaktycznych, 
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j) uczniowie przestrzegają zakazu robienia zdjęć telefonem komórkowym na terenie 

placówki. 

 

Rozdział VIII 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

 I OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 

 

§ 51 

Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania uczniów, który szczegółowo jest opisany 

w załącznikach  do niniejszego statutu. Zmiana WSO wymaga uchwały Rady Pedagogicznej. 

 

 

Rozdział IX 
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH 
 

§ 52 

Szkoła opracowała własne Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych stanowiące 

integralną część Statutu Szkoły. 

I. Zasady ogólne: 

1. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone 

w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego 

ucznia. 

2. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę 

działaniach ich dotyczących. 

3. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowania praw ucznia jest dyrektor 

szkoły. 

4. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest wychowawca 

i pedagog szkolny. 

5. Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą 

sankcje przewidziane w Statucie Szkoły. 

 

II. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją: 

 

1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców /prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności – 

z uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem. 
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4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ucznia, szkoła 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę 

ds. nieletnich). 

5. Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej 

środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, 

spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.) i ich zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji, 

zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 

§ 53 

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i zagrażających bezpieczeństwu 
uczniów 

 
1. Zachowania agresywne: 

a) bójki, 

b) stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych- posiadanie 

niebezpiecznych przedmiotów (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, zapalniczki, 

kije, itp.), używanie ognia na terenie szkoły, posiadanie niebezpiecznych substancji, 

c) wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do uczniów i pracowników 

szkoły, 

d) nierespektowanie zarządzeń obowiązujących na terenie szkoły, 

e) wymuszanie, zastraszanie, podżeganie do bójek, wyzywanie, 

f) dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności. 

2. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów: 

a) zdecydowanie i stanowczo nie wdając się w dyskusję całkowite przerwanie 
negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary, 

b) rozdzielenie stron, 
c) ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby 

interweniującej, 
d) wezwanie wychowawcy lub pedagoga (ocena zagrożenia i podjęcie decyzji 

o interwencji: powiadomienie dyrekcji, rodziców i/lub policji), 
e) próba mediacji między stronami konfliktu- w sytuacji wyjątkowo trudnej rolę 

mediatora przejmuje pedagog lub psycholog (PPP), 
f) obniżenie oceny z zachowania. 

3. Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia 

(wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia- z wyjątkiem 

przedmiotów niedozwolonych): 

a) na wniosek ucznia, pracownika szkoły lub rodzica dyrektor szkoły przeprowadza 
rozmowę wyjaśniającą z osobą podejrzaną, 

b) w przypadku potwierdzenia się zarzutów- podjęcie przez dyrektora szkoły środków 
dyscyplinarnych wobec pracownika. 

 
4. Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły: 

a) nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (jeśli uczeń odmawia 

oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, że ma taki obowiązek, 
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w przypadku dalszej odmowy: konsekwencje za złamanie regulaminu szkoły zgodne 

ze statutem), 

b) powiadomienie obojga rodziców, wychowawcy i dyrekcji szkoły, także kuratora 

sądowego, (jeśli uczeń jest pod jego opieką), policji, jeśli wymaga tego sytuacja, 

c) obniżenie oceny z zachowania. 

5. Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne 

zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po klasie, 

brak reakcji na polecenia nauczyciela): 

a) upomnienie słowne, 

b) wyciszenie sytuacji w klasie, 

c) powiadomienie wychowawcy klasy (nagana wychowawcy), 

d) powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) oraz ew. kuratora, 

e) w przypadku braku reakcji na interwencje nauczyciela i wychowawcy – 

powiadomienie dyrektora szkoły, 

f) konsekwencje zgodne za statutem szkoły (np. nagana dyrektora szkoły), 

g) systematyczne spotkania z pedagogiem. 

 

6. Postępowanie w przypadku naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika 

szkoły (obelżywe wyzwiska, grożenie, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie 

przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub 

pracownika szkoły, znęcanie się psychiczne): 

 

a) powiadomienie wychowawcy, dyrekcji, rodziców oraz ew. kuratora sądowego, 

b) powiadomienie policji i sądu rodzinnego, 

c) nagana dyrektora szkoły, 

d) zadośćuczynienie: praca społeczna na rzecz szkoły lub inne propozycje ucznia. 

 

7. Postępowanie w przypadku dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności: 

a) interwencja świadka zdarzenia- powstrzymanie sprawców, 

b) w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy: rozmowa z wszystkimi osobami 

znajdującymi się w miejscu zdarzenia, próba ustalenia sprawców, 

c) wezwanie rodziców, 

d) wezwanie policji w sytuacji szczególnie dużej szkody, 

e) wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców sprawców lub 

odpracowanie szkody. 

 

8. Postępowanie w przypadku podejrzenia o wagary: 

a) w przypadku utrzymującej się nieobecności bez powiadomienia szkoły przez rodziców 

(tydzień)wychowawca telefonicznie informuje rodziców o nieobecności ucznia 

w szkole, 

b) wysłanie pisemnego zawiadomienia o absencji ucznia, listem poleconym (przez 

sekretariat szkoły), przez wychowawcę, z prośbą o kontakt rodzica ze szkołą, 

c) wizyta wychowawcy z drugim pracownikiem szkoły (pedagog szkolny) lub w asyście 

straży gminnej/ policji w domu ucznia (w przypadkach uzasadnionych), 

d) pisemne upomnienie o nie realizowaniu obowiązku szkolnego (za potwierdzeniem 

odbioru) przez wychowawcę- wszczęcie egzekucji administracyjnej, 
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e) wysłanie drugiego upomnienia przez wychowawcę w porozumieniu z pedagogiem 

(druk administracyjny), 

f) powiadomienie sądu rodzinnego przez wychowawcę i pedagoga, 

g) administracyjne egzekwowanie realizowania obowiązku szkolnego przez dyrektora 

szkoły, 

h) powiadomienie organu prowadzącego szkołę o niezrealizowaniu obowiązku szkolnego 

przez ucznia. 

 

9.   Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą postronną 

Postępowanie w przypadku osoby postronnej na terenie szkoły: 

a) każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu, 

b) w przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy 

skierować ją do pokoju nauczycielskiego i poinformować o godzinie rozpoczęcia 

najbliższej przerwy śródlekcyjnej, 

c) w innych wypadkach należy kierować do dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego lub 

kierownika administracyjnego, 

d) w przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się 

agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć 

próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać 

pomoc, 

e) o sytuacji niezwłocznie powinien zostać poinformowany dyrektor szkoły. 

 
 

Rozdział X 
 

SKARGI I WNIOSKI 
 

§ 54 

Tryb składania skarg i wniosków 
 

1. Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca, 

ustawowy przedstawiciel (rzecznik praw, pedagog), instytucje pozaszkolne i osoby 

fizyczne w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie nie będą przyjmowane. 

2. Skargi i wnioski adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko 

(nazwę),adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji. 

3. Skargi i wnioski winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane strony 

w sekretariacie szkoły. 

4. Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane. 

5. Ze zmianami w trybie postępowania zapoznaje się pisemnie osoby zainteresowane. 

6. Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. O uzasadnionych przypadkach 

termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób 

zainteresowanych. 

7. Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi szkolnemu, wychowawcy 

lub innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły. 

8. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego 

skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, 
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z jednoczesnym pouczeniem, że nieusunięcie tych braków pozostawia skargę bez 

rozpatrzenia. 

9. Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, instytucje 

–dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 

7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi z powiadomieniem 

osoby wnoszącej skargę. 

10. Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały. 

11. Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej 

sprawie. 

12 Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygnięcia 

skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji 

w terminie do 14dni. 

13 Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji 

za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

 

ROZDZIAŁ XI 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 55 
 

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

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

przepisy. 

3. Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. zmian statutu szkoły spośród członków Rady 

Pedagogicznej, który przygotowuje projekt zmian w Statucie. 

3. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian jest uchwała podjęta przez Radę Pedagogiczną 

zawierająca wykaz tych zmian.  

4. W przypadku bardzo dużej ilości zmian w Statucie Dyrektor szkoły jest upoważniony do 

publikowania ujednoliconego tekstu statutu. 

 
Statut wchodzi w życie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Pedagogicznej 

 Nr 11/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku z dniem 1 września 2016 roku. 

 

 

 
 
 

Dyrektor Szkoły 
______________________ 

(data i podpis) 
 
 

 


