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Podstawa prawna 

 

 ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz U z 

1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami); 

 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz U z 

1997 r. nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami); 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej (Dz U z 2001r. 

nr 61, poz. 624 ze zmianami);  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy, oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznych;  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w 

sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 

r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i 

młodzieży; 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 

232)  

 Konwencja o Prawach Dziecka; 

 uchwały obowiązujące. 
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STATUT 

 

Niniejszy Statut to podstawowy dokument, w oparciu o który działa Szkoła 

Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Woli Kamockiej. Statut szkoły określa zakres zadań 

nauczycieli oraz innych pracowników, wynikających z :  

 Ustawy o systemie oświaty, 

 Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, 

 Wytycznych Kuratora Oświaty w Łodzi, 

 Wytycznych Organu Prowadzącego, 

 Uchwał Rady Pedagogicznej, 

 Programu wychowawczego szkoły, 

 Programu profilaktyki, 

 Wniosków Rady Rodziców. 

  

§ 1 

NAZWA SZKOŁY 

 

1. Określenie i typ szkoły 

 

 

2. Nazwa szkoły 

 

 

3. Siedziba szkoły 

 

4. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny 

 

5.  Organ prowadzący 

 

 

 

 

6. Obsługa finansowa 

 

 Szkoła Podstawowa 

 

 Szkoła Podstawowa im. Henryka 

Sienkiewicza w Woli Kamockiej 

 

 

 Wola Kamocka, 97-306 Grabica 

 

 Kuratorium Oświaty w Łodzi  

 

 

 Gmina Grabica 

 

 

 

 Gminny Zespół Ekonomiczno – 

Administracyjny Szkół w Grabicy 
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§ 2 

INNE INFORMACJE O SZKOLE 

1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej jest szkołą publiczną. 

2. Obwód szkoły ustalony przez Gminę Grabica 

3.  Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Wola Kamocka, Kamocin, Ostrów, Lubanów, 

Lutosławie Rządowe, Lutosławie Szlacheckie. 

4. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Woli Kamockiej w swej strukturze 

organizacyjnej obejmuje klasy I-VI , co oznacza pełny stopień organizacyjny.  

5. Cykl kształcenia w szkole (zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów 

nauczania) wynosi 6 lat i kończy się sprawdzianem; ukończenie szkoły uprawnia do 

dalszego kształcenia w gimnazjum. 

6. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny, w którym przygotowuje dzieci pięcioletnie i 

sześcioletnie do nauki w szkole.  

7. Uczniowie spełniający wymagania, o których mowa w art. 17.1, ust. 3 i 3a USO mają 

zapewniony dowóz do szkoły autobusem szkolnym. 

8. Szkoła działa w oparciu o orzeczenia organizacyjne, które określają zasięg terytorialny i 

stopień organizacji szkoły, oraz uchwały Rady Gminy Grabica w sprawie przekształcenia 

Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej i  określenia jej obwodu. 

§ 3 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty  oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1. Realizuje prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do bezpłatnego 

kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednio do 

wieku i osiągniętego rozwoju; 

2. Wychowuje w duchu patriotyzmu, kultywuje tradycje szkoły, regionu i państwa; 

3. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny, dostosowuje treści, metody i organizację 

nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwia korzystanie z 

opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej; 

4. Rozszerza wiedzę poprzez: 

a) pracę kół przedmiotowych i kół zainteresowań, 

b) organizację i udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych i 

związanych z bezpieczeństwem na szczeblu szkoły, gminy, powiatu i województwa, 
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c) uzupełnianie  wiedzy przez organizację zespołów dydaktyczno- wyrównawczych, 

d) kształcenie uczniów w toku indywidualnego nauczania,  

e) rozwijanie kultury fizycznej poprzez udział w zawodach sportowych na szczeblu 

gminy, powiatu i województwa, 

5. Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły.  

6. Organizuje naukę religii lub etyki na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

7. Realizuje treści dotyczące wiedzy o przygotowaniu do życia w rodzinie w ramach 

przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, za pisemną zgodą rodziców (opiekunów). 

8. Ocenia, klasyfikuje i promuje uczniów zgodnie z WSO i obowiązującymi przepisami 

prawa  (zał.1 do statutu). 

9. W zakresie oddziaływania wychowawczego szkoła: 

a) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w Programie wychowawczym szkoły (zał.2 do statutu).  

b) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, z 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia, zgodnie z 

Programem profilaktyki (zał.3 do statutu). 

c) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej. W celu realizacji powyższego, gdy lekcja katechezy wypada w 

środku planu lekcyjnego, ucznia nie uczęszczającego na lekcję religii kieruje się go 

pod opiekę nauczyciela biblioteki, lub innego opiekuna. 

d) organizuje apele, akademie i inne uroczystości dla uczniów i środowiska z okazji 

przypadających w danym roku rocznic i innych uroczystości, 

e) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W realizacji powyższego 

zadania zobowiązuje się wszystkich nauczycieli, a w szczególności wychowawców 

klas, do ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i do 

korzystania z pomocy właściwych placówek specjalistycznych,  

f) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły, 

poprzez umożliwienie im uczęszczania na lekcje i z korzystania z innych zajęć nie 

zabronionych przez lekarza, 

g) szkoła udziela uczennicy będącej w ciąży urlopu oraz wszelkiej niezbędnej pomocy do    

ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości bez opóźnień, a także jest 

zobowiązana do wyznaczenia dodatkowego dogodnego terminu składania egzaminów, 

w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, 
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h) nieobecność uczennicy na wszelkich zajęciach szkolnych związaną z jej sytuacją 

spowodowaną ciążą, porodem lub połogiem, należy uznać za nieobecność 

usprawiedliwioną , która umożliwia wyznaczenie egzaminów w terminach dogodnych 

dla uczennicy, ustalanych w okresie 6 miesięcy po upływie terminów obowiązkowych 

oraz - jeśli uczennica wyrazi takie życzenie - umożliwienia zwolnienia z nauki 

wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki (na podstawie rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych...), 

i) poza zaświadczeniem lekarskim nie mogą być od uczennicy wymagane inne, 

dodatkowe dokumenty określone przepisami szczegółowymi, 

j) uczennicy będącej w ciąży może być wyznaczony indywidualny tok nauki, 

k) zmiana szkoły może nastąpić jedynie na wniosek uczennicy lub jej prawnych 

opiekunów, a różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie do której 

przechodzi, są uzupełniane w czasie  i według zasad ustalonych przez nauczyciela w 

uzgodnieniu z uczennicą,                                                                                                                                         

10. Umożliwia uczniom na wyraźne pisemne życzenie rodziców skierowane do dyrekcji 

szkoły zorganizowanie odpłatnych zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły.  

§ 3.1                                                                                                                                              

Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów 

1. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze wobec uczniów odpowiednio do ich wieku i potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa 

i higieny a w szczególności: 

a) Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza 

szkołą, organizowanych przez nią z wyłączeniem samodzielnego wyjścia ucznia 

poza budynek szkolny lub oddalenie się od grupy bez zgody nauczyciela, 

b) za bezpieczeństwo dziecka na lekcji odpowiada ten nauczyciel, który ma z nim w 

tym czasie zajęcia, 

c) opiekę nad uczniami w czasie apeli, akademii i innych uroczystości, o ile nie 

ustalono inaczej – sprawują nauczyciele, z którymi uczeń miał mieć zajęcia, 

d) uczniowie nie mogą pozostać w klasie, pracowni lub na sali gimnastycznej bez 

opieki nauczyciela. W przypadkach koniecznych opiekę (za wiedzą dyrektora) 

przejmuje inny pracownik szkoły, 
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e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup uczniów 

(klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi, 

f) ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor, wychowawca lub inny nauczyciel na 

pisemny wniosek rodziców, 

g) uczniowie mogą być zwolnieni z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po 

uprzednim powiadomieniu rodziców (opiekunów), 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:  

a) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji, 

b) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do 

przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy, 

c) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania 

im, w tym zagrożeń płynących z sieci Internet oraz zabezpieczeniem ich przed 

dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego 

rozwoju poprzez stały nadzór i instalację oprogramowania zabezpieczającego 

w ramach posiadanych środków 

d) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są 

zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły), 

e) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

f) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły i 

odpowiednie reagowanie zgodnie z przyjętą w szkole procedurą wejścia na 

teren szkoły, 

g) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie 

dla zdrowia lub życia uczniów. 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby wezwać 

pogotowie ratunkowe, zawiadomić i wezwać rodziców (prawnych opiekunów), 

zabezpieczyć miejsce wypadku celem sporządzenia protokołu (każdy wypadek należy 

zgłosić do dyrektora szkoły i odnotować w rejestrze wypadków znajdującym się w 

sekretariacie szkoły). 

Bezpieczeństwo na wycieczce i imprezach krajoznawczo-turystycznych 

1. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły, 

a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie 

przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem). 

2. opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych 

przepisów:  

a) jeden opiekun na 20 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i 

nie korzysta z publicznych środków lokomocji,   
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b) jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miejscowość i 

korzysta z publicznych środków lokomocji, 

c) jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej, 

d) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób. 

3. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miejscowości) oraz w 

imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych uczniów na piśmie. 

4. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki 

przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły. 

5. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem 

szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca 

uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki 

kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie 

o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych. 

6. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający 

zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy zaś 

może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły). 

7. Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą zgłasza  wyjście dyrektorowi szkoły. 

 

 Bezpieczeństwo w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym 

1. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:  

a) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami, 

b) zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w 

szatni przed lekcją, 

c) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów. 

d) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach. 

e) zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć 

edukacyjnych 

 

      Dyżury nauczycielskie 

1. Nauczyciel pełni dyżur, wg grafiku znajdującego się w pokoju nauczycielskim 

zgodnie z przyjętym regulaminem, w czasie którego:  

a) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, a w razie nieszczęśliwego wypadku 

udziela natychmiastowej pomocy, powiadamia dyrektora szkoły, a po 

skończonym dyżurze - rodziców, 

b) rozpoczyna i kończy dyżur punktualnie w czasie i miejscu wyznaczonym w 

planie dyżurów, 

c) pierwszy dyżur rozpoczyna się o godz. 8.00, 

d) dyżur pełni aktywnie, śledzi czynności uczniów, zwraca uwagę uczniom, aby 

nie biegali, nie hałasowali, nie popychali się, nie wychylali z okien, nie 

zaśmiecali podłóg, nie przebywali bez potrzeby w ubikacjach, nie niszczyli 

roślin, 

e) odpowiada za stan urządzeń w miejscu dyżurów, 

f) pilnuje czystości, 

g) pełniąc dyżur przy szatni, nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie nie 

wchodzili do szatni bez wyraźnego powodu, 

2. W czasie nieobecności nauczyciela dyżurującego jego obowiązki przyjmuje 

nauczyciel, któremu powierzono zastępstwo, bądź inny nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora szkoły, 

3. Miejsce dyżuru wolno opuścić po zorganizowaniu zastępstwa. 
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Opieka i pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

1. Szkoła otacza opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi. Wychowawca:  

a) współdziała z rodzicami, lekarzem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

b) prowadzi obserwację dziecka i kieruje go na badania, 

c) stosuje się do zaleceń uzyskanych od specjalistów, 

d) otacza indywidualną opieką ucznia, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa 

i własnej wartości w środowisku rówieśniczym. 

2. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej (losowej) mogą otrzymać 

pomoc. W tym celu:  

a) wychowawca przeprowadza wywiad z rodzicem, ustalając formę potrzebnej 

pomocy, 

b) wychowawca wnioskuje do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 

udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej, 

c) wychowawca otacza szczególną opieką dzieci z tych rodzin, 

3. W przypadku stwierdzenia takich patologii jak: narkomania, alkoholizm, kradzieże, 

wagary, ucieczki z domu, itp. wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia, 

współpracuje z pielęgniarką oraz inspektorem do spraw nieletnich komendy policji. 

                                        

§ 4.                                                                                                                

ORGANA SZKOŁY 

1.   Organami szkoły są: 

— Dyrektor Szkoły 

— Rada Pedagogiczna 

— Samorząd Uczniowski 

— Rada Rodziców. 

2. Organy szkoły wymienione w ust. 1 działają na podstawie przepisów ustawy o systemie 

oświaty, a także przepisów wykonawczych i regulaminów. 

 

§ 4.1                                                                                                                                

Dyrektor Szkoły  

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami. 
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2. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz, 

3. Kieruje działalnością Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, 

4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej lub rady rodziców, podjęte w ramach ich 

kompetencji statutowych jeżeli są zgodne z prawem oświatowym. Niezgodne z prawem 

wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

5. Wespół z Radą Pedagogiczną wytycza kilkuletni plan strategiczny i główne założenia 

rocznego planu pracy szkoły,  

6. Sprawuje nadzór pedagogiczny hospitując lekcje i zajęcia pozalekcyjne oraz badając 

wyniki nauczania wg planu nadzoru, 

7. Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia 

Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do dnia 15 września roku 

szkolnego, którego dotyczy plan. 

a) Plan nadzoru Dyrektora uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego na dany rok 

szkolny przedstawiony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą 

oraz wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich. 

b) Plan nadzoru zawiera:  

- zakres, szczegółową tematykę i organizację planowanych badań,  

- plan hospitacji,  

- tematykę szkoleń nauczycieli szkoły, uwzględniających wnioski wynikające ze 

sprawowania nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym.  

c) Przed zakończeniem każdego roku szkolnego Dyrektor szkoły przedstawia Radzie 

Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacje o realizacji planu nadzoru: 

 - zakres wykonania planu, 

 - wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a w szczególności: 

 wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i 

wychowanków,  

 ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i 

wychowankami,  

 podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach. 

8. Sporządza projekt organizacyjny szkoły na dany rok szkolny i przedstawia go do 

zatwierdzenia odpowiednim organom, 

9. Określa zakres obowiązków dla nauczycieli na dany rok szkolny, 
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10. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, 

11. Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań statutowych i doskonaleniu 

zawodowym, 

12. Monitoruje zdobywanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, 

13. Odpowiada za wypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie 

szkoły, oraz wydaje stosowne decyzje w tym zakresie, 

14. Wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania 

przedszkolnego poza szkołą, 

15.  Sprawuje nadzór pedagogiczny nad oddziałem zerowym, 

16. Odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę. Jest odpowiedzialny za zorganizowanie pracy i zajęć w 

szkole w taki sposób, aby spełniały one warunki bezpieczeństwa określone w 

rozporządzeniu o BHP w szkołach. 

17. Planuje remonty bieżące i kapitalne obiektów szkolnych w ramach przyznanych lub 

wygospodarowanych funduszy oraz realizuje je, 

18. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

nie będących nauczycielami, 

19. W szczególności decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

c) wnioskowania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników nie będących 

nauczycielami,  

20.  Dyrektor szkoły wydaje decyzje w sprawie:  

a) nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela kontraktowego, 

b) ustalenia czasu trwania stażu, 

c) powierzenia funkcji opiekuna stażu, 

d) oceny dorobku zawodowego nauczyciela, 

e) powołania komisji kwalifikacyjnej i jej składu, 

f) powołania przedstawiciela związku zawodowego w skład komisji  

kwalifikacyjnej,  

g) odmowy nadania stopnia awansu, 

h) przyjęcia regulaminu pracy,  
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i) udzielania urlopu dla poratowania zdrowia i macierzyńskiego 

j) spełniania obowiązku szkolnego, 

k) odroczenia lub wcześniejszego podjęcia obowiązku szkolnego (po  zasięgnięciu 

opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), 

l) zezwolenia lub odmowy na indywidualny program lub tok nauki, 

m) nauczania indywidualnego ucznia, na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, 

n) zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć, 

o)  przeniesienia ucznia (po uzgodnieniu z kuratorem oświaty) do innej szkoły, 

p) inne wynikające z obowiązującego prawa oświatowego. 

21.  Dyrektor szkoły w wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną,  

        samorządem uczniowskim, radą rodziców. Zapewnia bieżąca wymianę informacji 

        pomiędzy poszczególnymi organami szkoły, 

22. Jest mediatorem przy rozwiązywaniu spraw pomiędzy poszczególnymi organami szkoły.  

       Powołuje zespół mediacyjny, którego zadaniem jest  rozwiązywanie sporów. W skład 

       zespołu  wchodzą w równej ilości przedstawiciele: Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, 

       Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców. O ile zachodzi potrzeba w pracach zespołu 

       mogą  uczestniczyć : przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i sprawującego nadzór  

       pedagogiczny nad szkołą ( w zależności od tematyki sporu). Rozstrzygnięcia zapadają  

       zwykłą większością głosów.  

23.  Współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły na podstawie 

       odrębnych przepisów, 

24. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez 

      organ prowadzący. 

25. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców może wprowadzić obowiązek 

     noszenia  jednolitego stroju ucznia na terenie szkoły. 

26. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca szkolny zestaw 

      podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

      Podręczniki wybiera nauczyciel danego przedmiotu spośród dopuszczonych do użytku 

      szkolnego. 

27. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole 

      zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program 

      nauczania. 
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28. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami 

       na terenie szkoły. 

§ 4.2                                                                                                                                           

Rada Pedagogiczna: 

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

jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Tryb powoływania, funkcjonowania oraz kompetencje Rady Pedagogicznej określa 

szczegółowo art. 40 pkt. 1-7, art. 41 pkt. 1-3, art. 42 pkt. 1-3, art. 43 pkt. 1-3 ustawy o 

systemie oświaty oraz regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Woli 

Kamockiej. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

szkole.  

4. Funkcję przewodniczącego rady  pełni dyrektor szkoły. Przygotowuje i prowadzi 

zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o 

terminie i porządku zebrania.  

5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

a) podejmowanie uchwał, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, w sprawie szkolnych 

zestawów programów nauczania i szkolnych zestawów podręczników.  

      Wyboru programu nauczania i podręczników dokonuje nauczyciel danego 

     przedmiotu raz na trzy lata i przedstawia go radzie pedagogicznej (zestaw 

     powinien liczyć nie więcej niż trzy  podręczniki).  

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

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

d) zatwierdzanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, arkusza organizacyjnego, 

planu doskonalenia zawodowego, statutu szkoły, 

e) zatwierdzanie planów pracy szkoły, programu rozwoju placówki oraz regulaminów 

szkolnych o charakterze wewnętrznym, 

f) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

a) organizację pracy w szkole, m.in. tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych; 

b) przedstawione do zatwierdzenia programy nauczania z zakresu kształcenia 

ogólnego, 
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c) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom nagród i innych wyróżnień 

oraz odznaczeń; 

d) zaproponowanego przez Dyrektora Szkoły przydziału nauczycielom prac stałych i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

e) Propozycje realizacji dwóch godzin wych. Fizycznego w wybranych formach w 

klasach IV-VI. 

7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do 

        uchwalenia radzie rodziców. 

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. 

9. W przypadku określonym w ust. 7, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę 

pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

10. Rada Pedagogiczna deleguje spośród siebie przedstawiciela do komisji konkursowej na 

stanowisko dyrektora szkoły. 

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

co najmniej połowy jej członków. 

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Udział nauczycieli w posiedzeniach 

rady jest obowiązkowy. 

14. W zebraniach RP mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez 

jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków. 

15. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. 

16. Księga protokołów może być udostępniona, za wiedzą przewodniczącego, członkom 

Rady Pedagogicznej oraz uprawnionym pracownikom organu prowadzącego szkołę i 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

       W szczególnie uzasadnionych przypadkach  - na indywidualny wniosek organów szkoły,   

      rodziców lub innych osób współpracujących ze szkołą (np. studentów, ekspertów, itp.) 

      dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na poznanie przez nich określonej części protokołu. 
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§ 4.3                                                                                                                                                

Rada Rodziców 

 1.  W szkole działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem szkoły i stanowi 

         reprezentację rodziców (opiekunów) uczniów.  

2.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa jej wewnętrzną   

          strukturę, tryb jej pracy oraz kompetencje. Regulamin nie może być sprzeczny ze 

          Statutem Szkoły. 

3.   Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. 

W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych, wybranych w 

tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału. 

Wybory przeprowadza się w każdym roku szkolnym zgodnie z regulaminem 

wyborów. 

   4.  Rada Rodziców jest organizacją powołaną do współpracy ze szkołą w zakresie 

                 organizowania kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi. Współdziała w 

bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.        

  Do zadań Rady Rodziców należy: 

a) Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły. 

b) Współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań 

opiekuńczych szkoły. 

c) Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy. 

d) Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu i innym organizacjom działającym 

na terenie szkoły. 

e) Organizacja działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej 

rodziców oraz kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym. 

f)   Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków 

      finansowych dla szkoły. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa  

     regulamin.  

Do kompetencji  Rady Rodziców należy: 

1.  Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, 

        obejmującego wszystkie działania i treści o charakterze profilaktycznym 

        skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.  
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Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub profilaktyki, 

program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

       wychowania. 

3.     Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. 

4.   Opiniowanie projektu planu finansowego. 

Prawa i obowiązki rodziców (prawnych opiekunów): 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:  

a) dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich 

dzieci, 

b) rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka,  

c) wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych,  

d) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich 

przedstawicieli na sprawy szkoły.  

2. Rodzice (prawni opiekunowie)  mają obowiązek:  

a) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności 

dziecka i nie zaniedbywać ich,  

b) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły 

skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania, 

c) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły: 

 w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych rodzice (prawni 

opiekunowie) zobowiązani są usprawiedliwiać tę nieobecność w formie ustnej 

bądź pisemnej najpóźniej w ciągu tygodnia po powrocie dziecka do szkoły,  

 w przypadku nieobecności dziecka w szkole dłuższej niż tydzień, rodzice (prawni 

opiekunowie) mają obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowawcę, 

d) angażować się, jako partnerzy w działania szkoły, brać aktywny udziału w 

wyborach i współdziałać w organach szkoły, 

e) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i  

zachowanie dziecka. 

§4.4                                                                                                                                       

Samorząd Uczniowski 
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1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który jest reprezentacją uczniów szkoły. 

2. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie 

poszczególnych klas do samorządów klasowych.  

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

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

5. Samorząd uczniowski wybiera nauczyciela pełniącego rolę szkolnego rzecznika praw 

dziecka. 

6. Celem samorządu jest: 

a) uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów 

wychowawczych szkoły; 

b) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i 

wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i 

grupę; 

c) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenie warunków do 

aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów. 

7. Samorząd może przedstawiać pozostałym organom szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak:  

a) prawo zapoznawania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do znajomości obowiązującego w szkole systemu oceniania, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, które uwzględnia realizację własnych 

zainteresowań uczniów, 

d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem, 

e) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

f) prawo do nietykalności osobistej, 

g) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 

uczniowskiego. 
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8. Samorządy mogą powoływać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów między 

uczniami i innych przypadków naruszania zasad zawartych w regulaminie uczniowskim. 

9. Samorządy klasowe, Samorząd Uczniowski współpracują z wychowawcami klas i 

władzami szkoły, uzgadniają z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia. 

10. Do obowiązku władz szkoły wobec samorządu należy: 

a) udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu, w szczególności w 

przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły; 

b) zapoznawanie samorządu z tymi elementami planu działalności wychowawczej 

szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej 

młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i 

problemach szkoły; 

c) zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności 

samorządu m.in. udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych; 

d) wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o 

zajętym przez władze szkolne stanowiska; 

e) czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego z celami 

wychowawczymi szkoły; 

f) sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami gospodarowania środkami finansowymi; 

g) powoływanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej; 

h) opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas. 

11. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienie 

samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

12. Do obowiązku opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału 

nauczycieli i Dyrektora Szkoły; 

b) zapewnienie z upoważnienia Dyrektora Szkoły niezbędnych warunków 

organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży; 

c) czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu;  

d) informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw 

uczniowskich; 

e) inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z samorządem i 

udzielania mu pomocy w jego działalności; 

f) uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i 

Radę Pedagogiczną. 
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§ 5 

Zasady współdziałania między organami szkoły 

W celu prawidłowego współdziałania pomiędzy organami szkoły ustala się następujące 

zasady: 

1. Dyrektor Szkoły zapewnia każdemu nauczycielowi możliwość swobodnego działania 

i podejmowania decyzji w sprawach programowych dla danego przedmiotu i klasy 

łącznie z doborem pomocy dydaktycznych i warsztatu metodycznego. 

2. Dyrektor Szkoły o wszystkich poczynaniach dotyczących organizacji pracy szkoły, 

spraw kadrowych, warunków materialnych funkcjonowania szkoły ma obowiązek 

informowania Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców w 

zakresie ich kompetencji. 

3. Dyrektor Szkoły na bieżąco poprzez tablicę ogłoszeń, książkę zarządzeń bądź podczas 

posiedzeń plenarnych i zwykłych rady pedagogicznej informuje o decyzjach, planach, 

zarządzeniach władz szkolnych i umożliwia sprawny przebieg informacji. 

4. Dyrektor Szkoły przedstawia problemy pracy szkoły Radzie Rodziców na posiedzeniu 

jej prezydium oraz przynajmniej raz w roku na posiedzeniu plenarnym. 

5. W sprawach wymagających ustalenia wspólnego stanowiska poszczególnych organów 

szkoły Dyrektor Szkoły zwołuje wspólne posiedzenie przedstawicielstw tych 

organów. 

6. Rada Pedagogiczna pełni rolę mediatora w sytuacjach konfliktowych wewnątrz 

szkoły. Przepisy szczegółowe w tej kwestii zawarte są w regulaminie Rady 

Pedagogicznej. 

7. Sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów: 

a) Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, 

który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i 

podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą 

wymianę informacji. 

b) Wszystkie sprawy między organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły, 

uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. 

c) Dyrektor szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów 

szkoły, którzy działają niezależnie w ich imieniu oraz reprezentują je na 
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zewnątrz. 

d) Wszystkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy szkoły, w 

ramach ich kompetencji i kierowane pod adresem dyrektora szkoły, organu 

prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji, 

wymagają formy pisemnej. 

e) Przedstawiciele organów szkoły mogą być zapraszani do wzięcia udziału w 

posiedzeniach innych organów szkoły, jeśli regulaminy tych organów 

dopuszczają taką możliwość. 

f) Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami 

rozstrzyga dyrektor szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu 

prowadzącego i nadzorującego szkołę. 

g) Sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas, 

rozwiązywane są w pierwszej kolejności przez zainteresowanych, z udziałem 

wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, samorządu klasowego, samorządu 

uczniowskiego, rodziców zainteresowanych, zespołu wychowawczego, 

dyrektora szkoły, rady pedagogicznej. 

h) Sytuacje konfliktowe między uczniami a nauczycielami rozwiązywane są z 

udziałem wychowawcy klasy, samorządu klasowego, dyrektora szkoły, 

rodziców zainteresowanych uczniów, klasowej rady rodziców. 

i) Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielem a rodzicem są rozwiązywane z 

udziałem: wychowawcy klasy, przedstawiciela rady rodziców, przedstawiciela 

rady pedagogicznej, dyrektora szkoły. 

j) Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a nauczycielem są rozwiązywane z 

udziałem: przedstawiciela związków zawodowych, bądź przedstawiciela rady 

pedagogicznej, dyrektora szkoły. 

k) Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a pracownikiem szkoły (nie 

nauczycielem) są rozwiązywane z udziałem; przedstawiciela związków 

zawodowych, dyrektora szkoły. 

l) Sytuacje konfliktowe między pracownikiem szkoły a uczniem są 

rozwiązywane z udziałem: wychowawcy klasy, zainteresowanych rodziców i 

dyrektora szkoły, 

m) Sytuacje konfliktowe między pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane 

są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i dyrektora szkoły. 
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n) Sytuacje konfliktowe między nauczycielem i dyrektorem szkoły rozwiązywane 

są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i przedstawicieli rady 

pedagogicznej. 

o) Sytuacje konfliktowe między dyrektorem a pracownikiem niepedagogicznym 

rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych, 

przedstawiciela pracowników administracji i obsługi. 

8. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z rozwiązywaniem sporów, 

konfliktów i jeśli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty satysfakcjonująco dla stron, 

strony niezadowolone mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora szkoły do 

organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę. 

§ 6                                                                                               

ORGANIZACJA SZKOŁY 

Organizacja zajęć: 
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział składający się maksymalnie z 

25 uczniów. 

2. Dopuszcza się organizację w klasach łączonych w szczególnie trudnych warunkach 

demograficznych. 

3. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa kalendarz roku szkolnego.  

4. Dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i 

samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze do 6 dni, o których informuje do 

dnia 30 września, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów). 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni 

wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 6, 

dyrektor, po zasięgnięciu opinii, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni 

wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć 

przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 

6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo - lekcyjnym. 

7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując tygodniowy czas zajęć. 

8. Z powodu trudności lokalowych oraz konieczność dostosowania czasu pracy do godzin 

kursowania autobusu szkolnego, przerwy między lekcjami wynoszą 5 i 10 minut, a po 

trzeciej godzinie jest tzw. przerwa śniadaniowa, która trwa 15 min. 



 22 

9. Godzina pracy biblioteki szkolnej wynosi 45 minut.  

10. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. nauczanie języków obcych, koła zainteresowań inne 

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

grupach oddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. zielone szkoły lub 

inne formy wyjazdowe). 

11. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języka obcego i informatyki, w 

oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. W przypadku oddziałów liczących na 

zajęciach mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu 

prowadzącego. 

12. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w klasach IV-VI w grupach 

liczących od 12-26 uczniów. 

,  

Szczegółowa organizacja zajęć 

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

określa arkusz organizacyjny szkoły opracowywany przez dyrektora szkoły najpóźniej 

do 30 kwietnia każdego roku szkolnego zgodnie z planami nauczania oraz planem 

finansowym szkoły. 

2.  Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza do 30 maja organ prowadzący szkołę.  

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę nauczycieli 

(z podziałem na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań 

kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w danym roku szkolnym oraz wskazuje się 

terminy złożenia przez nich wniosków o podjęcie tych postępowań), łącznie z liczbą 

pracowników na stanowiskach kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i 

zajęć obowiązkowych oraz liczbę przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący szkołę.  

4. 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. 

13. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:  

 pomieszczenia do nauki wyposażone w sprzęt i podstawowe pomoce naukowe,  

 bibliotekę z właściwie dobranymi książkami,  

 Salę gimnastyczną 

 Pracownię komputerową z dostępem do internetu 

 pomieszczenia gospodarcze. 
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14. Zatrudnieni w gminnym ośrodku zdrowia: lekarz, lekarz dentysta, higienistka są 

odpowiedzialni za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, uczestniczą w szerzeniu oświaty 

zdrowotnej współdziałając w realizacji swoich obowiązków z dyrekcją, nauczycielami i 

rodzicami. 

15. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na 

podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego 

zgodą pomiędzy poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub 

szkołą wyższą. 

§ 6.1                                                                                                                        

Organizacja oddziału przedszkolnego 

1. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły. 

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25. 

3. Czas trwania zajęć w oddziale to 60 minut. 

4. Czas trwania zajęć dodatkowych w oddziale uzależniony jest od wieku dzieci i wynosi 

     dla dzieci w wieku pięciu lat – około 30 minut. 

5. Oddział przedszkolny jest placówką feryjną i działa przez cały rok szkolny zgodnie z 

kalendarzem roku szkolnego.  

6. Czas pracy oddziału to 25 godzin tygodniowo. 

7. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, stosuje metody pracy odpowiednie do 

ich rozwoju oraz potrzeb. 

8. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, 

uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

9. Nauczyciel dokonuje wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród programów 

zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN. 

10. Zajęcia w oddziale są dokumentowane na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 6.2                                                                                                                    

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1. Dla uczniów mających trudności w nauce organizuje się zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze i specjalistyczne oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci 

i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. 

2. Uczniom klas I-VI zapewnia się możliwość korzystania z nadobowiązkowych 

zajęć pozalekcyjnych w ramach posiadanych środków. 

3. Kształceniem specjalnym na terenie szkoły obejmuje się dzieci posiadające 

orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 
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takiego kształcenia, jeśli nie realizują one obowiązku szkolnego w placówce 

specjalnej. 

4. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Podstawą do 

zorganizowania nauki w formie nauczania indywidualnego jest orzeczenie 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 7       

Biblioteka szkolna 

1.    Biblioteka szkolna jest jednym z ogniw pracy szkoły, służy realizacji jej zadań 

dydaktyczno - wychowawczych oraz wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.  

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

uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę 

możliwości wiedzy o regionie. 

3. Biblioteka szkolna realizuje swoje zadania poprzez: 

a) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów wdrażając ich jednocześnie do 

samokształcenia; 

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy, do których należą wszystkie 

elementy tworzące tzw. środowisko edukacyjne (materiały drukowane i 

audiowizualne); 

c) udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku edukacji zawodowej; 

d) uczestniczenie w rozwijaniu kultury pedagogicznej środowiska szkolnego; 

e) wdrażanie czytelników do poszanowania książki i innych materiałów 

bibliotecznych; 

f) otaczanie opieką uczniów, szczególnie uzdolnionych oraz tych, którzy mają 

trudności w nauce; 

g) pomaganie nauczycielom w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym oraz w 

rozwoju ich działalności innowacyjnej. 

4. Biblioteka szkolna stanowi: 

1. centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych 

znajdujących się w szkole; 

2. centrum dydaktyczne szkoły dla zajęć z przysposobienia czytelniczego, 

ale również i innych przedmiotów; 
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3. ośrodek, w którym uczeń przyswaja sobie wiedzę objętą programami 

nauczania, ale również pogłębia swoje zainteresowania; 

4. miejsce, w którym przygotowuje się ucznia do korzystania z różnych 

źródeł informacji. 

5. Biblioteka szkolna realizując swe zadania kształtuje umiejętności: 

a) posługiwania się różnymi postaciami dokumentów; 

b) wyszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia materiałów dotyczących określonego 

zagadnienia; 

c) stosowania nowoczesnych technik szybkiego czytania i zapamiętywania; 

d) sprawnego wykorzystania warsztatu informacyjnego biblioteki. 

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

zapoznaniu się z regulaminem biblioteki i jego zaakceptowaniu. 

7. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

8. Przydział godzin dla nauczyciela bibliotekarza ustala  organ prowadzący. 

9. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej. 

 

Świetlica szkolna 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację 

dojazdu do szkoły, organizuje się opiekę świetlicową. 

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

3. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy 

szkolnej. 

5. Do zadań nauczyciela świetlicy należy: 

a) udzielenie pomocy w nauce, 

b) organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu, 

c) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem szkolnym, 

wychowawcą klasy, 

d) kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny, 

e) rozwijanie zainteresowań uczniów. 

6. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do: 

a) stworzenia rocznego programu pracy świetlicy, 

b) prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i obecności uczniów, 

c) stworzenia regulaminu świetlicy, 

7.  Opracowanie deklaracji zgłoszeń do świetlicy 

§ 8 

 PRACOWNICY SZKOŁY 
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1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele, oraz mogą być zatrudnieni pracownicy 

administracyjno - ekonomiczni i pracownicy obsługi. 

2. W szkole mogą być utworzone następujące stanowiska: 

a) administracyjne; 

— sekretarka, 

b) obsługowe: 

— woźna szkolna, 

— sprzątaczka, 

— konserwator 

Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi określają 

odrębne przepisy.  

§ 8.1                                                                                                                                   

Pracownicy pedagogiczni 

1. Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, opieki nad kołami, 

zespołami, organizacjami, pracowniami itp. reguluje każdego roku projekt organizacyjny 

szkoły zatwierdzony przez organ prowadzący i organ nadzorujący pracę szkoły. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli regulują odrębne przepisy. 

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów przy współpracy pozostałych pracowników szkoły, a w szczególności: 

a) odpowiedzialny jest za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiada za skutki wynikłe z braku 

nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, 

pozaszkolnych, w czasie przydzielonych dyżurów; 

b) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania; 

c) wykazuje się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz 

sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów; 

d) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych organizując 

zajęcia wyrównawcze; 

e) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach i 

zespołach osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach 

nauczania i planie pracy szkoły; 

f) kształci i wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze 

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 
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g) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i metodycznej - wnioskuje o 

jego wzbogacanie lub modernizację; 

h) jest inicjatorem i organizatorem imprez o charakterze dydaktycznym, 

wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 

i) zobowiązany jest do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności 

dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej;  

j) odpowiedzialny jest za rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć 

lekcyjnych zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki; 

k) informuje rodziców uczniów, wychowawcę klasy, dyrekcję szkoły i radę 

pedagogiczną o wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich 

podopiecznych; 

l) prowadzi prawidłowo dokumentację przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

m) decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i 

środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu; 

n) dokonuje oceny osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych uczniów zgodnie z 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania; 

o) ma prawo współdecydowania o ocenie z zachowania uczniów zgodnie z WSO; 

p) nauczyciele i wychowawcy oceniają zachowanie ucznia, poprzez 

rozpoznawanie stopnia respektowania przez niego zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

q) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar 

regulaminowych dla swoich uczniów; 

r) odpowiada za powierzony mu majątek szkolny; dba o pomoce dydaktyczno - 

wychowawcze i sprzęt szkolny;  

s) bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej i realizuje jej 

postanowienia i uchwały; 

t) realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora, a wynikające z bieżącej 

działalności placówki lub zaleceń pokontrolnych; 

Zadania wychowawcy 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi-wychowawcy na cały etap edukacyjny. 
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8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę wychowawcy na 

wniosek złożony przez rodziców do dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

pedagogicznej. 

9. W przypadku powierzenia nauczycielowi wychowawstwa klasy, nauczyciel - 

wychowawca klasy sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności: 

a) opracowuje i organizuje proces wychowania w zespole; 

b) poprzez osobisty kontakt tworzy warunki do rozwoju osobowości uczniów; 

c) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami, a 

społecznością szkoły; 

d) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich oddziaływania 

wychowawcze; 

e) organizuje indywidualną opiekę nad uczniami sprawiającymi kłopoty 

dydaktyczno - wychowawcze; 

f) ściśle współpracuje z rodzicami uczniów, z radą oddziałową rodziców, 

informując ich o wynikach nauczania i sprawowania oraz włącza rodziców w 

programowe i organizacyjne sprawy klasy; 

g) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy; 

h) współpracuje z samorządem uczniowskim w realizacji programu i planu 

działań wychowawczych klasy i szkoły; 

i) realizuje godziny do dyspozycji wychowawcy zgodnie z przyjętym planem 

wychowawczym; 

j) podejmuje działania integrujące zespół uczniowski; 

k) ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków po konsultacji z zespołem 

uczniowskim i nauczycielami na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym 

rady pedagogicznej; 

l) wspólnie z rodzicami i uczniami swojej klasy planuje na dany rok szkolny 

kalendarz pracy klasy spójny z kalendarzem pracy szkoły;  

m) śledzi postępy w nauce, zachowaniu i dba o uczęszczanie uczniów na zajęcia. 

10. W szkole przyjmuje się zasadę, że stałe konsultacje nauczycieli z rodzicami w celu 

wymiany informacji o uczniach będą odbywać się podczas zebrań i dni otwartych szkoły 

zgodnie z kalendarzem pracy szkoły. 

11. W ciągu roku szkolnego odbywa się określona liczba zebrań rodziców z wychowawcami. 

W czasie tych spotkań nauczyciele i wychowawcy: 

a) informują rodziców o zamierzeniach dydaktyczno -wychowawczych w klasie i 

w szkole; 
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b) zapoznają rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów, oraz przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI, 

zawartymi w  WSO; 

c) informują rodziców o postępach w nauce i zachowaniu; 

d) udzielają wskazówek na temat usuwania przyczyn ewentualnych niepowodzeń 

w nauce, udzielają informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia uczniów; 

e) wychowawcy klas na pierwszym spotkaniu z rodzicami w danym roku 

szkolnym przedstawiają: projekt tematyki i sposób realizacji wychowania   do 

życia w rodzinie w klasie V i VI, plan wychowawcy klasowego, regulamin 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, regulamin nagród i kar; 

f) z każdego zebrania sporządza się protokół zawierający liczbę obecnych 

rodziców, przebieg zebrania oraz podjęte uchwały i wnioski, protokół ten 

przekazany zostaje dyrektorowi szkoły. 

Praca zespołowa nauczycieli 

12. W celu koordynacji prawidłowego oddziaływania wychowawczego na uczniów w szkole 

tworzy się zespół wychowawczy. Pracami kieruje z urzędu Dyrektor Szkoły. 

13. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą     

tworzyć zespół przedmiotowy, którego pracami kieruje powołany przez Dyrektora 

przewodniczący zespołu. 

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

jest:  

a) wybór programów nauczania i rekomendowanie ich, po zasięgnięciu opinii 

Rady Rodziców, do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, w postaci 

szkolnego zestawu programów nauczania.  

b) wybór podręczników dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, po 

zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, do zatwierdzenia przez Radę 

Pedagogiczną, jako szkolnego zestawu podręczników.  

15. Dyrektor szkoły powołuje zespoły zadaniowo-problemowe, których celem jest: 

a) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobów badania wyników nauczania; 

 

b) ewaluacja szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki; 
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c) mierzenie jakości pracy szkoły w wybranych obszarach, a przede wszystkim 

efektów kształcenia; 

 

d) organizowanie sprawdzianu próbnego w klasie VI (min. jeden) i sprawdzianu 

właściwego; 

 

 

e) analiza porównawcza wyników sprawdzianu próbnego i właściwego, 

budowanie edukacyjnych programów naprawczych; 

 

f) opracowywanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

 

 

g) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych i 

eksperymentalnych programów nauczania. 

 

Bibliotekarz 

1.   W szkole podstawowej tworzy się stanowisko nauczyciela bibliotekarza. 

2.   Bibliotekarz sprawuje całościową opiekę nad biblioteką szkolną, a w szczególności: 

a) gromadzi i opracowuje zbiory biblioteki (książki i inne źródła informacji), 

b) wypożycza książki  i prowadzi statystykę wypożyczeń, 

c) dba o księgozbiór, 

d) wnioskuje do dyrektora o aktualizację zbiorów, 

e) współpracuje z nauczycielami w ramach realizacji ścieżki czytelniczej i 

medialnej, 

f) prowadzi dokumentację pracy biblioteki, 

g) służy pomocą uczniom, nauczycielom i rodzicom prawnym opiekunom) przy 

korzystaniu z księgozbioru, 

h) prowadzi zajęcia dydaktyczne z uczniami, współpracuje w tym zakresie z 

innymi bibliotekami. 

Koordynator do spraw bezpieczeństwa w szkole 

Na podstawie uchwały nr 186/2006 przyjętej 7 listopada 2006 r. przez Radę Ministrów w 

sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkole, dyrektor szkoły 

powierza nauczycielowi pełnienie funkcji  koordynatora do spraw bezpieczeństwa w 

szkole.   

Zakres obowiązków: 
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1. Współpraca na terenie szkoły z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, 

zespołem ds. profilaktyki, rodzicami i uczniami. 

2. Współpraca z policją, sądem dla nieletnich oraz innymi instytucjami mogącymi 

pomóc szkole; 

3. Diagnoza pojawiających się w szkole zagrożeń (ankiety, wywiady wśród 

uczniów, nauczycieli i rodziców, obserwacje, rozmowy; 

4. Analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa na podstawie 

uzyskanej diagnozy; 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa szkoły i przedstawianie wniosków na posiedzeniach 

rady pedagogicznej; 

6. Koordynowanie realizacji programów i projektów promujących bezpieczeństwo 

w szkole; 

7. Opracowanie wspólnie z zespołem do spraw profilaktyki szkolnych procedur 

postępowania w sytuacjach kryzysowych; 

 Korzystanie ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej oraz dzielenie się uzyskaną 

wiedzą z innymi nauczycielami; 

Integrowanie środowiska  szkolnego wokół rozwiązywania problemów 

wychowawczych występujących w szkole, bezpieczeństwa w czasie przerw i na 

lekcjach; 

Aktywizacja rodziców i włączenie ich do działań mających wpływ na 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole; 

Koordynowanie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, profilaktycznych i 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Wychowawca świetlicy 

3. Zgodnie z projektem organizacji szkoły podstawowej, jeżeli wynika to z organizacji 

dowożenia uczniów w danym roku szkolnym, zatrudnia się wychowawców świetlicy. 

4. Wychowawcy świetlicy sprawują całościową opiekę nad świetlicą szkolną i w 

jednakowym stopniu odpowiadają za jej funkcjonowanie. 

5. Do zadań wychowawcy świetlicy należy przede wszystkim:  

a. organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych, 

b. sprawowanie opieki nad bezpieczeństwem dzieci w czasie pobytu w 

świetlicy, 

c. kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach w świetlicy, 

d. współpraca z nauczycielami i wychowawcami w zakresie ujednolicania 

działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, 

e. dbałość o wystrój pomieszczeń świetlicy, 

f. prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy. 

g. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba 
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uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

 

 

 

§ 8.2 

Prawa i obowiązki  nauczycieli 

1. Nauczyciele mają prawo do:  

a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów,  

b) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych 

ludzi,  

c) współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody 

wyboru metody jego realizacji,  

d) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, 

e) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.  

2. Nauczyciele mają obowiązek:  

b) dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i w czasie między zajęciami, 

zgodnie z przepisami BHP, przydziałem obowiązków i niniejszym statutem,   

c) jasnego formułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich 

rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania, 

ustnego uzasadniania ustalonej oceny (na wniosek ucznia lub jego 

rodziców/prawnych opiekunów), 

d) traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością,  

e) udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji, 

f) przeprowadzić diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w 

klasie pierwszej, 

g) Realizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z artykułu 42 ust.2 pkt 2 

ustawy Karta Nauczyciela 

h) udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom 

sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej 

dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia (na wniosek ucznia lub jego 

rodziców/prawnych opiekunów),  

i) udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, 

współudziału w wyborach i działaniach organów szkoły. 
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§ 8.3                                                                                                                              

Pracownicy obsługowi 

1. Sekretarka jest pracownikiem administracyjnym bezpośrednio podległym Dyrektorowi 

Szkoły. Do obowiązków sekretarki należy prowadzenie kancelarii szkoły, a w niej: 

a) prowadzi dokumentację związaną z ruchem uczniów i sprawozdawczość z ruchu 

uczniów; 

b) prowadzi dokumentację dotyczącą zwolnień i odroczeń z obowiązku szkolnego; 

c) prowadzi księgi uczniów i księgi ewidencji według roczników; 

d) przygotowuje dokumentację niezbędną do ubezpieczenia uczniów w zakresie 

następstw nieszczęśliwych wypadków; 

e) wydaje legitymacje uczniowskie i pracownicze; 

f) prowadzi dokumentację druków ścisłego zarachowania; 

g) uzupełnia księgi inwentarzowe; 

h) prowadzi dokumentację pomocy naukowych; 

i) czuwa nad archiwum szkolnym; 

j) aktualizuje akta pracowników szkoły; 

k) przyjmuje i wysyła na bieżąco korespondencję; 

l) wykonuje inne prace zlecone przez dyrekcję szkoły; 

m) na bieżąco prowadzi kontrolkę zwolnień lekarskich pracowników i przedkłada je w 

ciągu dwóch dni od otrzymania do GZEAS w Grabicy; 

n) prowadzi dokumentację uczniowską i szkolną zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 

o) sporządza i przesyła listy uczniów spoza rejonu szkoły oraz egzekwuje takie listy z 

innych szkół; 

p) nadzoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów; 

q) prowadzi kontrolkę rozmów telefonicznych, odprowadza pieniądze uzyskane z 

rozmów indywidualnych do GZEAS; 

r) prowadzi obrót gotówką Rady Rodziców i środków specjalnych na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami; 

s) przestrzega tajemnicy korespondencji. 

2. W szkole jest utworzone stanowisko woźnego szkolnego i sprzątaczki. Szczegółowe 

zadania i obowiązki zawarte są w  regulaminie pracy pracowników obsługowych. 

3.  W szkole może być utworzone stanowisko konserwatora.  

4.    W przypadku braku w szkole etatu konserwatora, część obowiązków przejmują woźny  

       i   sprzątaczka. 
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§ 9 

UCZNIOWIE SZKOŁY  

§ 9.1 

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 szkoły, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Kurator Oświaty może zwolnić ucznia z 

obowiązku szkolnego w chwili ukończenia 16 lat na uzasadniony wniosek dyrektora 

szkoły.  

2. Dzieci, które w roku 2009, 2010, 2011 ukończą 6 lat, mogą rozpocząć  naukę w 

klasie pierwszej  pod warunkiem: 

- złożenia takiego wniosku przez rodziców; 

- pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły 

- dziecko w poprzednim roku szkolnym było objęte wychowaniem przedszkolnym, 

albo uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o 

możliwości rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego.  

3. Dzieci sześcioletnie, także niepełnosprawne są  objęte obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez szkołę. Obowiązek ten 

rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy sześć lat. 

4. Dzieci, które ukończą pięć lat w roku kalendarzowym 2009 i 2010 mają prawo do 

rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym lub innej 

formie wychowania przedszkolnego. 

5. Dzieci, które ukończą pięć lat w roku kalendarzowym 2011 mają obowiązek 

rozpocząć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym lub innej 

formie wychowania przedszkolnego. 

6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. 

Zapewnienie warunków do spełniania tego obowiązku jest zadaniem własnym 

gminy. Jeśli droga dziecka do najbliższego oddziału przedszkolnego w szkole 
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podstawowej przekracza 3 km, powinno mieć ono zapewniony transport i opiekę w 

czasie podróży lub zwrot kosztów przejazdu swojego i opiekuna środkami 

transportu publicznego. Dzieci niepełnosprawne muszą mieć zapewnione dowożenie 

z każdej odległości. 

7. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

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

8. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły, w 

obwodzie  której dziecko mieszka , po zasięgnięciu opinii publicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

9. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, 

publicznych albo niepublicznych. 

10. Na wniosek rodziców dziecka Dyrektor Szkoły publicznej, w obwodzie której dziecko 

mieszka może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić 

jego warunki. 

a) Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia szkoły podstawowej na 

podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której 

dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę spełniania obowiązku szkolnego. 

b) Warunkiem udzielenia zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą 

jest niemożność uczestniczenia dziecka w zajęciach lekcyjnych w macierzystej 

szkole spowodowana m.in. udziałem w zgrupowaniach sportowych na szczeblu 

ogólnopolskim lub innych ważnych udokumentowanych przyczynach. 

c) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane będą przez trzyosobowe zespoły 

nauczycieli, w skład wejdą Dyrektor Szkoły jako przewodniczący, nauczyciel 

egzaminujący i nauczyciel tego samego przedmiotu. Termin i miejsce egzaminów 

ustalone zostaną przez Dyrektora Szkoły z rodzicami dziecka niezwłocznie po 

zakończeniu poszczególnych semestrów. 

9.    Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

lekcyjnych. 

10.  Dyrektor Szkoły Podstawowej sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego  

       przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, a w szczególności: 
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a) kontroluje wykonanie obowiązków, o których mowa w § 9.1, a także współdziała z 

rodzicami w realizacji obowiązku szkolnego; 

b) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 

11.  Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ramach zadań 

      własnych przesłać dyrektorowi szkoły informacje o aktualnym stanie i zmianach  

      w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 18 lat. 

12.   Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy  

        o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.   

11. Uczniowie, którzy ukończyli kl. V lub VI i mają co najmniej 14 lat, a nie rokują 

ukończenia szkoły w normalnym trybie, mogą być kierowani do innych szkół 

podstawowych organizujących klasy przysposabiające do pracy zawodowej.  

12. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed dniem 01.09. 

ukończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki. 

13. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor 

Szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Zasady rekrutacji uczniów 

13.   W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej rekrutacji 

        uczniów dokonuje się wg następujących zasad: 

a) Do szkoły przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły określonym 

przez organ prowadzący. 

b) Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu i 

pozostających w obwodzie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Woli 

Kamockiej w terminie od 1 do 30 kwietnia danego roku szkolnego dokonują zapisania 

dziecka do szkoły. 

c) Przyjęcia uczniów zamieszkałych poza rejonem dokonywane są dopiero po 

zakończeniu przyjęć uczniów z obwodu własnego, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca 

w tworzonych oddziałach. 

d) Uczeń może być zapisany do szkoły do odpowiedniej klasy po przedłożeniu 

świadectwa szkolnego z klasy programowo niższej. 

e) W celu zapisania dziecka do szkoły rodzice (prawni opiekunowie) udzielają w 

sekretariacie szkoły niezbędnych informacji dotyczących dziecka, jego sytuacji 

rodzinnej, form dotychczasowej lub wskazanej opieki psychologiczno-pedagogicznej, 

składają oświadczenie dotyczące nauczania religii lub etyki. 
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f) Szczegółowe warunki przyjmowania uczniów do szkoły oraz prowadzenia 

dokumentacji ewidencji spełnienia przez uczniów obowiązku szkolnego określają 

odrębne przepisy.  

§ 10.2                                                                                                                                            

Prawa Ucznia 

1. Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski ustalają szczegółowe prawa i obowiązki 

uczniów przy zachowaniu następujących zasad: 

2. Uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

c) korzystania z doraźnej pomocy medycznej oraz materialnej, według ustalonych 

przez władze i szkołę przepisów, zasad i funduszy; 

d) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, 

swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących w szczególności życia klasy i 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych; 

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz reprezentowania klasy lub 

szkoły we współzawodnictwie w nauce, w konkursach przedmiotowych i 

tematycznych; 

f) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

g) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki szkolnej podczas zajęć pozalekcyjnych; 

h) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w 

organizacjach działających na terenie szkoły; 

i) wyrażania swoich wątpliwości dotyczących treści nauczania, uzyskania na nie 

odpowiedzi oraz swobody wyrażania myśli, przekonań światopoglądowych i 

religijnych, jeżeli nie narusza tym praw innych osób; 

j) ochrony przez Dyrektora Szkoły, przedstawicieli Rady Pedagogicznej, jeśli uczeń 

wyraża inne poglądy, opinie; 

k) rozstrzygania sporów na terenie szkoły na zasadach negocjacji, porozumienia i 

poszanowania stron; 
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l)  odwołania się w sprawach spornych do wychowawcy, samorządu klasowego lub 

uczniowskiego, dyrektora - rzecznika spraw uczniowskich, a w dalszej kolejności do 

nadrzędnych władz oświatowych; 

m) uczestniczenia w organizowanych przez szkołę formach wypoczynku w czasie ferii 

szkolnych i wakacji oraz do udziału w imprezach kulturalnych, sportowych i 

rekreacyjnych organizowanych na terenie szkoły; 

n) sprawiedliwego i obiektywnego oceniania; 

o) powiadamiania najpóźniej na 7 dni przed terminem o przewidzianej tematyce i 

czasie prac klasowych i sprawdzianów; 

p) uczestniczenia tylko w jednej całogodzinnej pracy klasowej lub całogodzinnym 

sprawdzianie w ciągu dnia lekcyjnego; 

q) poznania oceny i zwrotu prac klasowych lub sprawdzianów w terminie ustalonym w 

WSO szkoły. Dopiero po jej otrzymaniu uczeń może pisać następną pracę z tego 

przedmiotu; 

r) poinformowania przez nauczycieli przedmiotowych co najmniej na 7 dni przed datą 

zebrania klasyfikacyjnego lub promocyjnego rady pedagogicznej o ustalonych dla 

niego ocenach; 

s) zgłaszania samemu lub przez rodziców (prawnych opiekunów) zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna lub roczna  ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych; 

t) składania samemu lub przez rodziców (prawnych opiekunów) podania o egzamin 

sprawdzający, jeśli zaproponowana przez nauczyciela ocena śródroczna jest jego 

zdaniem nieadekwatna do posiadanych wiadomości lub umiejętności. Zasady i 

sposób składania egzaminów normują oddzielne przepisy; 

u) ustalenia w toku narady wychowawczej oceny z zachowania, w której powinna 

wystąpić: 

— samoocena ucznia rozumiana jako prawo wyrażania opinii o własnym zachowaniu i 

postępowaniu; 

— ocena zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia klasy; 

— ocena wychowawcy klasy uwzględniająca opinię o uczniu wydaną przez zespół 

nauczycieli; 
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3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  

4. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów są zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania .   

§ 10.3                                                                                                                                    

Obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma obowiązek: 

a) aktywnie uczestniczyć w zajęciach przewidzianych planem i programem nauczania 

danej klasy, przybywać na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń 

zobowiązany jest przybyć do sali, w której się one odbywają; 

b) wykorzystać w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnie pracować nad 

poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności; 

c) właściwie zachować się w trakcie zajęć edukacyjnych: uważać , nie rozmawiać z 

innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu przez nauczyciela; 

d) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, odrabiać prace polecone 

przez nauczyciela do wykonania w domu; 

e) uczęszczać w wybranych zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych;  

f) zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia, postępować zgodnie z 

normami przyjętymi w szkolnej społeczności 

g) szanować symbole narodowe i szkolne (godło, flaga i sztandar), znać słowa hymnu 

państwowego i szkolnego, wzbogacać tradycje szkoły, dbać o jej dobre imię;  

h) zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia społecznego i norm 

etycznych;  

 dbać o piękno mowy ojczystej; 

 przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności; 

 szanować poglądy i przekonania innych; 

 szanować godność i wolność drugiego człowieka ;  

 zachowywać się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią; 

i) wypełniać sumiennie polecenia dyrektora szkoły, nauczycieli, samorządu 

uczniowskiego, oraz innych pracowników szkoły; 

j) odnosić się z szacunkiem do przełożonych, wszystkich pracowników szkoły, do 

koleżanek i kolegów oraz nie naruszać ich godności osobistej; 
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k) podporządkować się zarządzeniu dyrektora szkoły w sprawie korzystania z 

telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych; 

l) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trosce o własne życie i zdrowie, a także 

kolegów; 

 uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu, 

 nie używa narkotyków ani innych środków odurzających, 

m) dbać o staranny, estetyczny i czysty wygląd, w czasie zajęć nosić jednolity strój 

uczniowski obowiązujący w szkole, z wyłączeniem zajęć sportowych, lekcji w 

terenie, wycieczek i zajęć pozalekcyjnych;  

n) usprawiedliwić nieobecność na zajęciach poprzez zwolnienie lekarskie lub pisemne 

oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (istnieje możliwość ustnego 

usprawiedliwienia przez rodzica/prawnego opiekuna), nie później niż 7 dni od 

powrotu do szkoły; 

o) przedłożyć pisemne zwolnienie od rodzica/ prawnego opiekuna z pojedynczych 

godzin lekcyjnych wychowawcy lub dyrektorowi szkoły (istnieje możliwość 

ustnego zwolnienia przez rodzica/ prawnego opiekuna). 

p) sumiennie pełnić dyżury klasowe  i szkolne; 

q) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz; 

r) za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialna ponoszą rodzice, którzy 

zobowiązani są do naprawy, pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia;  

2. Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski ustalają rodzaje nagród i kar 

stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary. 

§ 10.4                                                                                                                                       

Nagrody 

1. Za szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu oraz pracy społecznej uczeń może 

otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

2. Pochwała wychowawcy klasy; 

3. Pochwała dyrektora szkoły; 

4. Pochwała wyrażona przez dyrektora szkoły publicznie wobec społeczności szkolnej; 

5. Pochwała na tablicy samorządu szkolnego, 

6. List gratulacyjny do rodziców ucznia; 
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7. Uczeń, który po pierwszym półroczu uzyskał średnią ocen 4,75 i wzorowe zachowanie 

otrzymuje odznakę „wzorowego ucznia”. W klasach I-III o przyznaniu decyduje 

wychowawca; 

8. Świadectwo z wyróżnieniem. Każdy uczeń , który uzyskał świadectwo z wyróżnieniem 

otrzymuje także nagrodę książkową, 

9. Za roczne bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu uczniowie mogą otrzymać nagrodę 

książkową ufundowaną ze środków rady rodziców;  

10. Nagroda dyrektora szkoły dla absolwenta kl. VI za najlepszy wynik na sprawdzianie 

zewnętrznym; 

11. Nagroda rzeczowa i dyplom dla najlepszego sportowca kończącego szkołę; 

12. Nagrody rzeczowe za udział w konkursach wiedzy, artystycznych i promocję szkoły; 

13. Wpis do kroniki szkolnej i na stronie internetowej szkoły. 

§ 10.5                                                                                                                                            

Kary 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczniowskiego ustala się następujące kary: 

a) upomnienie ustne wychowawcy klasy; 

b) upomnienie ucznia z jednoczesnym wpisaniem do dziennika; 

c) rozmowa dyscyplinująca w obecności rodziców; 

d) za nieusprawiedliwiony brak stroju uczniowskiego wpisanie uwagi do zeszytu uwag;  

e) za niestosowanie się do regulaminu korzystania z telefonów komórkowych 

nauczyciel ma prawo do zdeponowania urządzenia u dyrektora szkoły, do momentu 

jego odbioru przez rodziców (prawnych opiekunów); 

f) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów; 

g) nagana umieszczona na tablicy Samorządu Uczniowskiego; 

h)  zakaz uczestniczenia w imprezach klasowych i szkolnych; 

i) naprawa lub odkupienie zniszczonego przez ucznia mienia szkolnego po 

uzgodnieniu z rodzicem ucznia; 

j) zawieszenia prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania 

szkoły na zewnątrz; 

k) przeniesienie ucznia do innej szkoły, po zatwierdzeniu wniosku dyrektora szkoły 

przez kuratora oświaty w przypadku, gdy uczeń w sposób rażący naruszał 

postanowienia statutu, regulaminu szkoły i wywierał demoralizujący wpływ na 

innych uczniów, a zastosowane środki wychowawcze nie przyniosły rezultatów; 
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2. O karach wymienionych w ust.1 pkt g-k decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą 

pedagogiczną; 

3. Szkoła ma obowiązek poinformować rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o 

zastosowanej wobec niego karze. 

4. Ukaranemu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo 

odwołania do dyrektora szkoły lub za jego pośrednictwem do organu prowadzącego 

szkołę w terminie 7 dni od zastosowania kary. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie i w 

terminie 7 dni udziela na piśmie odpowiedzi osobie zainteresowanej, informując 

jednocześnie o prawie odwołania w ciągu 14 dni od decyzji dyrektora do organu 

prowadzącego szkołę. 

5. Odwołanie się od kary może nastąpić na pisemny uzasadniony wniosek. 

6. Tryb postępowania w przypadku odwołania się od kary:  

a) rozpatrzenie wniosku odwoławczego 

b) przeanalizowanie zasadności kary w świetle przepisów prawa, w szczególności statutu, 

c) udzielenie niezwłocznie odpowiedzi o utrzymaniu bądź odwołaniu kary, udzielenie 

odpowiedzi pisemnej w terminie 2 tygodni od daty wpłynięcia wniosku odwoławczego, 

d) odwołanie kary ogłasza uczniowi osoba (lub organ) orzekająca uprzednio udzielenie kary, 

w obecności tych samych osób oraz w podobnych okolicznościach. 

7. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

§ 11                                                                                                     

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, metalowej, dużej, okrągłej o średnicy 35 mm z orłem i 

napisem w otoku w następującym brzmieniu: 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej 

2. Szkoła używa pieczęci urzędowej, metalowej, okrągłej,  małej o średnicy 20 mm z orłem 

i napisem w otoku: 

Szkoła Podstawowa w Woli Kamockiej 

3. Szkoła używa pieczątek podłużnych, kauczukowych o następującej treści: 

 Szkoła Podstawowa  

im. Henryka Sienkiewicza 

 w Woli Kamockiej   

97 - 306 Grabica,  

tel. 044/616-11-10 
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Regon 001160496  

NIP 771-25-54- 678 

4. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny. 

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

6. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne 

przepisy. 

7. Szkoła może gromadzić dodatkowe fundusze na koncie środków specjalnych, którymi 

dysponuje Dyrektor Szkoły w oparciu o preliminarz finansowy zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną. 

8. Wszelkie spory w zakresie interpretacji i stosowania Statutu rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

W przypadkach istotnych rozstrzyga problemy w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i 

Radą Rodziców. Dyrektor może zwrócić się o pomoc prawną do organu prowadzącego 

szkołę. 

9. Załącznikami do statutu są: Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) – zał.1,  Program 

wychowawczy szkoły – zał.2  i Program profilaktyki. 

10. Statut nowelizuje Rada Pedagogiczna. 

 

 

                 ......................................................  

                                                                                                             /podpis i pieczęć/                                                       

  

 

 

Zmiany w Statucie i jednolity tekst Statutu przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej  

dnia  17 września 2009 roku.   


