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STATUT 

PUBLICZNEJ SZEŚCIOLETNIEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 im. JANA PAWŁA II 

W KATOWICACH 

(TEKST UJEDNOLICONY) 

 

 

      § 1 

 

NAZWA SZKOŁY I ORGAN PROWADZĄCY 

 
1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II. Siedzibą szkoły jest 

budynek przy ul. ks. bpa St. Adamskiego 24, 40-069 Katowice. 

2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.  

3. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr 15 jest gmina Katowice. Nadzór 

pedagogiczny pełni Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.  

4. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

      § 2  

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
1.  Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

Program Wychowawczy Szkoły w szczególności:  

1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły.  

2) Wdraża do kształtowania swoich umiejętności i wykorzystywania swojej wiedzy.  

3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.  

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

5) Wpaja przekonanie o konieczności poszanowania przyrody i dbałości o środowisko 

naturalne.  

6) Wdraża do rozwijania samorządnych i demokratycznych form działania.  

7) Przysposabia uczniów do samokształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy 

ogólnej i technicznej.  

8) Kształtuje patriotyczną postawę, przywiązanie do regionu śląskiego.  

9) Przygotowuje do współżycia w Europie.  

10) Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej 

zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.  
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11) Sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie 

realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów 

nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych. 

12) Stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz kształtowanie aktywności społecznej  

i umiejętności spędzania czasu wolnego. 

13) Upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje 

właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

            14) Pomaga przyswoić przez uczniów podstawowy zasób wiadomości na temat faktów,    

zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich 

doświadczeniom uczniów.  

            15) Pomaga w zdobyciu przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych 

wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 

            16) Kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

           17) Kształci umiejętność posługiwania się językiem polskim.  

           18) Przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii 

informacyjno – komunikacyjnych we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami przy 

wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru biblioteki. 

           19) W zakresie edukacji medialnej – wychowuje uczniów do właściwego odbioru               

i wykorzystania mediów. 

          20) W zakresie edukacji zdrowotnej - kształtuje u uczniów dbałość o zdrowie własne, 

innych ludzi oraz tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu.  

 

 

2. Szkoła wykonuje zadania w sposób uwzględniający optymalne warunki rozwoju ucznia, 

zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia. 

1)  Nauczyciele zobowiązani są troszczyć się o bezpieczeństwo, higienę i zdrowie 

uczniów w czasie zajęć dydaktycznych i wychowawczych prowadzonych w szkole  

i poza szkołą.  

2)  Nauczyciele zobowiązani są do opieki nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych 

oraz imprez i konkursów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

wycieczek szkolnych.  

3) Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli organizowane są zgodnie z zasadą zachowania 

bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole. W przypadku konieczności 

zwolnienia uczniów z zajęć, informacja o ich odwołaniu zostaje podana uczniom 

dzień wcześniej. Jeżeli istnieje możliwość zapewnienia zastępstwa, zajęcia organizuje 

się zgodnie z koniecznością  realizacji podstawy programowej kształcenia danego 

przedmiotu. 

4)  Rada Pedagogiczna zapewnia uczniom opiekę przed zajęciami dydaktycznymi            

w świetlicy szkolnej. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów na 

korytarzach przed pierwszą godziną lekcyjną i na przerwach zgodnie z ustalonym 

Grafikiem dyżurów nauczycieli. 

5)  Nauczyciele klas I-III szczególną opieką otaczają uczniów rozpoczynających naukę 

szkolną.  
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6)  W związku z programem ekologicznym organizuje się tzw. „zielone szkoły” dla 

uczniów klas trzecich. Zajęcia te organizuje się w ramach posiadanych środków 

finansowych.   

7) W czasie wolnym od zajęć szkolnych mogą być organizowane kolonie, obozy i inne 

formy wypoczynku. 

8) W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek 

szkoły oraz teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV. Zasady wykorzystania 

zapisów z monitoringu do realizacji misji wychowawczej szkoły określone zostały     

w programie wychowawczym szkoły. 

3. Zadania zespołów nauczycielskich. 

1) W szkole funkcjonują zespoły: klasowy zespół nauczycielski, zespół wychowawczy, 

samokształceniowe, problemowo-zadaniowe.  

2) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół 

nauczycielski. 

            Do zadań zespołu należy:  

a) wyrażanie opinii w sprawie możliwości wprowadzania innowacji  

i eksperymentów w danej klasie,  

b) branie udziału w wystawianiu ocen z zachowania,  

c)  wnioskowanie o przyznanie nagrody (wyróżnienia) lub ukaranie ucznia 

(uczniów), 

d)  analizowanie bieżących postępów i osiągnięć uczniów w danym oddziale, 

e)  analizowanie wyników zewnętrznego sprawdzianu, 

f)  analizowanie wyników klasyfikowania i promowania w danym oddziale, 

g)  analizowanie realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych w danym oddziale.  

3) Zespół wychowawczy tworzą: wicedyrektor szkoły, klasowy zespół nauczycielski, 

pedagog szkolny, kierownik świetlicy.  

Do zadań zespołu należy:  

a) analiza problemów wychowawczych i dydaktycznych,  

b) interweniowanie w sprawach poważnego naruszania regulaminu uczniowskiego,  

c) pomoc w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych,  

d) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o możliwości 

uzyskania dodatkowej pomocy materialnej ze strony MOPS,  

e) rozpatrywanie sytuacji dzieci z rodzin patologicznych i interweniowanie  

w drastycznych przypadkach,  

f) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  

g) podejmowanie decyzji dotyczących wyjazdów na „zieloną szkołę”                    

lub wycieczkę uczniów z dużymi problemami wychowawczymi.

 

4) Zespół samokształceniowy tworzą nauczyciele przedmiotów pokrewnych. Pracą 

zespołu kieruje powołany przez Dyrektora szkoły, na wniosek członków zespołu, 

przewodniczący zespołu. W Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II istnieją 

następujące zespoły samokształceniowe: matematyczno – przyrodniczy, 

humanistyczny, edukacji wczesnoszkolnej.  

Do zadań zespołów należy:  

a)  ustalenie zestawu programów dla danych przedmiotów oraz ich modyfikowanie 

w miarę potrzeby, dostosowanie do możliwości konkretnej grupy uczniów,  
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b) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  

c) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu 

badania wyników nauczania,  

d) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli przez wymianę doświadczeń  

i pomoc w organizowaniu pracowni i uzupełnianiu ich wyposażenia.  

e) zasięganie opinii o przygotowanych w szkole autorskich i innowacyjnych 

programach nauczania. 

5) Zespół problemowo-zadaniowy powołuje Dyrektor szkoły na wniosek rady 

pedagogicznej. Kieruje nim przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły,  

na wniosek zespołu. Zespół wykonuje konkretne zadania według aktualnych potrzeb.  

6) Organizacją wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zajmuje się lider. Do jego 

zadań należy:  

a) badanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli,  

b) tworzenie odpowiedniego klimatu i integracji w Radzie Pedagogicznej,  

c) współpraca z instytucjami pomagającymi w doskonaleniu Rady Pedagogicznej 

(instytucje doskonalenia, nadzór pedagogiczny, samorząd lokalny),  

d) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie oceniania, nauczania 

ponadprzedmiotowego,  

e) przygotowanie Rady Pedagogicznej do tworzenia własnych programów,  

f) przeprowadzanie ewaluacji procesu doskonalenia wspólne z Radą Pedagogiczną. 

4. Szczegółowy system oceniania uczniów stanowi  dokument - Wewnątrzszkolny  System    

         Oceniania.  

 
 

      § 3 

 

ORGANY SZKOŁY 

 
I. Organami szkoły są:  

1.  Dyrektor szkoły.  

2.  Rada Pedagogiczna.  

3.  Samorząd Uczniowski. 

4.  Rada Rodziców. 

 

       1.1 Kompetencje Dyrektora szkoły.  

1) Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą szkoły  

i reprezentuje ją na zewnątrz. Jego zadania określa ustawa o systemie oświaty.  

2) W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor 

3) Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole. 

4) Przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oaz informacje                  

o działalności szkoły. 
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5) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.  

6) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                                

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

7) Realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach ich 

kompetencji. 

8) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                       

w organizacji praktyk pedagogicznych. 

9) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego                 

w szkole.  

10) Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza                       

lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej          

i opiekuńczej szkoły. 

11) Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej, może zezwolić uczniom      

na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna.  

12) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i jest odpowiedzialny 

za ich prawidłowe wykorzystanie.  

13) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, takich jak 

obwieszczenia, ustawy, uchwały i rozporządzenia wydawane przez organy 

nadzorujące i zarządzające szkołą. 

14) Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli  

i pracowników nie będących nauczycielami. Decyduje w następujących sprawach:  

a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,  

b) przyznawania nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły, jak również opinii dla nauczycieli kończących staże        

na kolejne stopnie awansu zawodowego,  

c) wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 

d) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

oraz pozostałych pracowników szkoły. 

15) Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim.  

16) Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły. 

17) Dyrektor szkoły , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku 

szkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania. Dopuszczone       

do użytku programy stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły 

jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości 

podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu 

edukacyjnego. 

18) Dyrektor szkoły podaje do wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, 

które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 
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   2.1. Kompetencje Rady Pedagogicznej.  

1) Rada Pedagogiczna działająca przy Szkole Podstawowej 15 im. Jana Pawła II  

w Katowicach jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2) W skład w/w Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w tej 

szkole, pracownicy świetlicy i biblioteki szkolnej oraz pedagog szkolny.  

3) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.  

4) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrań.  

5) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły lub placówki. 

6) Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników 

klasyfikowania  i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych 

oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady 

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

Pedagogicznej.  

7) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów            

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

8) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są 

protokołowane. 

9) Osoby biorące udział w zebraniu są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

szkoły. 

10) Do zadań Rady Pedagogicznej należy:  

a) przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia                

do uchwalenia radzie rodziców. 

b) Występowanie z wnioskiem o  odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony                    

do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające                

i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu czternastu dni od 

otrzymania wniosku. 

c) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej                    

oraz opiekuńczej szkoły,  

d) okresowe i roczne analizowanie oraz ocenianie stanu nauczania, wychowania  

i opieki, a także organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,  

e) kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych zgodnie  

z Konstytucją RP i Konwencją  Praw Dziecka,  

f) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego  

i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego,  
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g) współpraca z rodzicami ( prawnymi opiekunami).  

11) Rada Pedagogiczna zatwierdza:  

a) plan pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, 

b) wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę Pedagogiczną,  

c) plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

d) szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym,  

e) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,  

f) zmiany w statucie szkoły, 

g) program wychowawczy szkoły. 

12) Rada Pedagogiczna opiniuje:  

a) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

b) projekt planu finansowego szkoły, 

c) wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień,  

d) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,  

e) indywidualny tok nauki,  

f) powoływane, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje,  

g) przygotowany do uchwalenia projekt statutu albo jego zmiany.  

13) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie: 

a) wyników klasyfikacji i promocji, 

b) innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole , 

c) szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników 

obowiązujących w szkole. 

3.1.  Kompetencje Samorządu Uczniowskiego.  

1) W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.  

2) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

3) Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy 

Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

4) Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

5) Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:  

a) prawo do zapoznanie się z programem nauczania, z jego treścią, celami 

stawianymi wymaganiami. W tym zakresie istnieje umowa między 

nauczycielem i uczniami, według której uczeń ma prawo do dodatkowych 

wyjaśnień ze strony nauczyciela dotyczących niezrozumiałych partii materiału 

oraz do przeprowadzania sprawdzianów wiedzy i umiejętności zgodnie  

z zasadami określonymi w WSO,  

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

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań,  

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,  
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e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z Dyrektorem,  

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu,  

g) udziału samorządu uczniowskiego w procesie dokonywania oceny nauczyciela.  

6) Organy Samorządu:  

a) zebranie wszystkich uczniów (walne),  

b) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,  

c) rada Samorządu Uczniowskiego,  

d) zarząd rady,  

e) komisje stałe i doraźne,  

f) komisja rewizyjna.  

7) Samorząd szkolny ustala plan zadań w oparciu o plan zadań zespołów klasowych pod 

kierunkiem opiekuna.  

8) Samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Dyrektorem szkoły. 

Dba o przestrzeganie regulaminów szkoły przez społeczność uczniowską.  

9) Uczeń ma prawo odwoływania się do Samorządu w sprawie wymierzonej kary z jego 

poręczeniem.  

 

4.1. . Kompetencje Rady Rodziców.  

1) W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2) W skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rad klasowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa  

w szczególności: 

a) wewnętrzną strukturę oraz tryb pracy rady, 

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz rad 

klasowych. 

4) Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres 

współpracy. 

5) Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6) Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

             - programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania  

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

             - programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

7) W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  
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8) Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków 

tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. 

 

5. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.  

1) Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:  

a) Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania 

powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów 

przekazywane są Dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania 

kompletu każdemu organowi szkoły. 

b) Każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może 

włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując 

swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie nie naruszając kompetencji organu 

uprawnionego. 

c) Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowanie lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji lub poglądów.  

d) Dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania organowi 

szkoły tzw. „sieci kompetencyjnej” organów kierujących szkołą opracowany na 

podstawie ustaw i niniejszego statutu:  

 
 

ZAGADNIENIA 

ORGANIZACYJNE 

DYREKTOR RADA 

PEDAGOGICZNA 

RADA 

RODZICÓW 

SAMORZĄD 

UCZNIOWSKI 

Plan pracy szkoły Wnioskuje  Podejmuje uchwałę Opiniuje  X 

Innowacje 

pedagogiczne w 

szkole  

X Podejmuje uchwałę Opiniuje  X 

Organizacja 

doskonalenia 

nauczycieli w szkole 

Wnioskuje  Zatwierdza X X 

Statut szkoły ( jego 

nowelizacja ) 

Wnioskuje  Wnioskuje 

Podejmuje uchwałę 

Opiniuje Opiniuje 

Regulamin działania: 

- Rady Pedagogicznej 

- Rady Rodziców 

- Samorządu 

Uczniowskiego 

 

X 

X 

 

X 

 

Decyduje  

X 

 

X 

 

X 

Decyduje  

 

X 

 

X 

X 

 

Decyduje  

Organizacja pracy 

szkoły, tygodniowy 

rozkład zajęć 

Wnioskuje  Opiniuje  X X 

Projekt planu 

finansowego szkoły 

Wnioskuje  Opiniuje  Opiniuje  X 

Kandydaci do 

nagród, odznaczeń i 

wyróżnień 

Wnioskuje  

Decyduje  

Opiniuje  X X 

Przydział stałych prac 

i zajęć w ramach 

wynagrodzenia 

zasadniczego i 

dodatkowych 

płatnych 

Decyduje  Opiniuje  X X 

ZAGADNIENIA DYREKTOR RADA RADA SAMORZĄD 
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PEDAGOGICZNE PEDAGOGICZNA RODZICÓW UCZNIOWSKI 

Wyniki klasyfikacji i 

promocji 

X Podejmuje uchwałę X X 

Przeniesienie ucznia 

do innej szkoły 

Wnioskuje  Podejmuje uchwałę X X 

ZAGADNIENIA 

KADROWE 

DYREKTOR RADA 

PEDAGOGICZNA 

RADA 

RODZICÓW 

SAMORZĄD 

UCZNIOWSKI 

Odwołanie dyrektora 

szkoły lub innego 

nauczyciela z funkcji 

kierowniczej 

X Wnioskuje (w 

sprawie dyrektora do 

organu 

prowadzącego, 

w sprawie 

nauczyciela do 

dyrektora szkoły) 

X X 

 

e) Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych

tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem Dyrektora szkoły w zbiorze pt.   

„Uchwały organów szkoły”.  

2) Spory kompetencyjne między organami rozstrzyga komisja statutowa.  

3) W skład komisji wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu.  

4) Organy kolegialne wybierają swego przedstawiciela do komisji.  

5) Dyrektor szkoły jako organ o charakterze jednoosobowym wyznacza swego 

przedstawiciela, np. wicedyrektora lub innego nauczyciela na stanowisku 

kierowniczym.  

6) Komisja jest powoływana na trzy lata.  

7) Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.  

8) Komisja wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą 

większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków.  

9) Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.  

10) Organ, którego kompetencje naruszono, wnosi skargę w formie pisemnej do komisji.  

11) Organ, którego winę komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu 

trzech miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję.  

12) Rozstrzygnięcia komisji podawane są do ogólnej wiadomości w szkole.  

§ 4 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

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

szkolnego.  

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określanych planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.  

3. Przeciętna liczba uczniów w klasie wynosi 25 – 30. Nie tworzy się nowego oddziału tej 

samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów była niższa niż        

18 uczniów.  
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4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – 

lekcyjnym. Dla klas IV –VI godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy wymiar zajęć.  

6. Zasady organizowania oddziałów sportowych.  

1) Klasy sportowe, kształcą młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych. Klasami 

sportowymi są oddziały, w których prowadzone jest szkolenie sportowe  

w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych, co najmniej trzech klasach danego 

typu szkoły, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale.  

2) Warunkiem utworzenia klasy sportowej jest posiadanie odpowiednich dla danej 

dyscypliny sportu obiektu i urządzeń sportowych. Szkolenie sportowe może być także 

realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek 

organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym 

szkołę a daną jednostką.  

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zajęcia sportowe mogą prowadzić osoby 

posiadające uprawnienia trenera w określonej dyscyplinie sportu, lecz nie posiadające 

wykształcenia, o którym mowa wyżej.  

4) Klasy sportowe realizują programy szkolenia sportowego równolegle z programem 

kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły. W ramach programu 

szkolenia sportowego szkoła organizuje dla uczniów obozy szkoleniowe.  

5) Zajęcia sportowe w klasach sportowych prowadzone są według programów szkolenia 

sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu i dopuszczonych do 

użytku szkolnego, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

6) Klasa sportowa może realizować program szkolenia sportowego we współpracy  

z miejscowym klubem sportowym lub wyższą szkołą prowadzącą studia na kierunku 

wychowanie fizyczne. Zasady współpracy powinno określać pisemne porozumienie 

zawarte między szkołą i klubem sportowym.  

7) Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi w klasach 

sportowych co najmniej 10 godzin.  

8) Ustalenie dla poszczególnych klas sportowych tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

sportowych dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym na 

podstawie programu szkolenia sportowego z uwzględnieniem etapu szkolenia 

sportowego, dyscypliny sportu i stopnia wyszkolenia sportowego uczniów.  

9) Kandydaci do klasy sportowej powinni posiadać:  

a) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,  

b) zaliczenie ustalonych przez trenera prób sprawności fizycznej, 

c) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).  

10) Rekrutację prowadzi się do najniższej programowo klasy spośród uczniów własnej 

szkoły lub innych szkół w ogólnie obowiązujących terminach przyjęć do szkół.  

11) O przyjęciu do klasy sportowej decyduje dyrektor szkoły na podstawie opinii trenera 

lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza.  

12) Na zajęciach sportowych klasa sportowa może być dzielona na grupy ćwiczeniowe. 

Grupa powinna liczyć co najmniej 10 uczniów, lecz w przypadkach uzasadnionych 

względami bezpieczeństwa, specyfiką dyscypliny sportu lub osiągnięciem przez 

uczniów wysokiego poziomu sportowego, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba 

uczniów w grupie ćwiczeniowej może być zmniejszona.  
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13) W uzasadnionych przypadkach uczniowie klasy sportowej, którzy ze względu  

na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawniania sportu nie biorą udziału  

w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone  

w danym oddziale.  

14) W uzasadnionych przypadkach do klasy sportowej mogą uczęszczać uczniowie 

nieobjęci programem szkolenia sportowego. Uczniów tych nie wlicza się do liczby 

uczniów klasy sportowej i nie stosuje się do nich przepisów dotyczących uczniów klas 

sportowych.  

15) Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii 

trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi

się od półrocza lub nowego roku szkolnego do klasy działającej na zasadach 

ogólnych.  

16) Zajęcia sportowe w klasach sportowych mogą prowadzić osoby posiadające 

kwalifikację do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego, z tym, że 

od osób tych wymaga się posiadania dyplomu ukończenia studiów magisterskich  

o kierunku wychowanie fizyczne oraz uprawnień trenera lub instruktora w określonej 

dyscyplinie sportu.  

17)  Zadaniem klasy i szkoły sportowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, 

umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych,     

w szczególności przez:  

a) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć 

dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,  

b)  dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, 

objętych programem nauczania, na zajęciach dydaktycznych.  

 

7. Kryteria naboru i selekcji oraz ocena efektów szkolenia na poszczególnych etapach  

i kwalifikowanie do kolejnego etapu.  

1) Kryteria naboru do klasy IV:  

b) stan zdrowia,  

c) testy sprawdzające w tym: pływalność, analiza umiejętności dotyczących 

podstawowych styli pływackich,  

d) określenie parametrów antropometrycznych wskazujących na warunki fizyczne 

dziecka w okresie uzyskania dojrzałości płciowej (na podstawie parametrów 

wzrostowo – wagowych rodziców oraz wieku uzyskania dojrzałości płciowej 

przez rodziców). 

2) Kryteria naboru do klasy V:  

a) stan zdrowia,  

b) testy sportowych technik pływania,  

c) progresja wynikowa, 

d) aktywność na zajęciach  

e) wyniki czasowe na 50 m każdym stylem oraz na 100 m stylem zmiennym.  

 

Dystans  Limit dla dziewcząt  Limit dla chłopców  

50 m stylem motylkowym  0:55,0  0:54,0  

50 m stylem grzbietowym  0:57,0  0:55,0  

50 m stylem klasycznym  0:53,0  0:51,0  
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50 m stylem dowolnym  0:47,0  0:45,0  

100 m stylem zmiennym  1:50,0  1:46,0  

 

3) Kryteria naboru do klasy VI:  

a) stan zdrowia,          

b) testy sportowych technik pływania,  

c) progresja wynikowa,  

d) aktywność na zajęciach, 

e) wyniki czasowe na 100m każdym stylem, na 200m stylem zmiennym oraz na 

400m stylem dowolnym i uzyskanie określonych niżej wymienionych limitów 

czasowych:  
 

Dystans Limit dla dziewcząt Limit dla chłopców 

100 m stylem motylkowym 1:42,0 1:38,0 

100 m stylem grzbietowym 1:40,0 1:36,0 

100 m stylem klasycznym 1:48,0 1:46,0 

100 m stylem dowolnym 1:28,0 1:26,0 

200 m stylem zmiennym 3:15,0 3:10,0 

400 m stylem dowolnym 6:18,0 6:10,0 

 

 

8. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb 

rozwojowych.  

1) W szkole prowadzone są zajęcia wynikające z realizacji obowiązkowych zajęć 

świetlicowych  lub innych , określonych w  Karcie Nauczyciela, uwzględniających 

potrzeby i zainteresowania uczniów. 

2) Na zajęcia uczęszcza dziecko za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).  

3) W czasie trwania tych zajęć nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczestniczących 

w nich uczniów.  

 

9. Formy opieki i pomocy uczniom. 

1) Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i ich własnych 

możliwości.  

2)  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje 

Dyrektor  szkoły. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne .
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3)  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole udzielana jest uczniom                       

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: 

a) niepełnosprawnym (niesłyszącym i słabo słyszącym, niewidomym i słabo 

widzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem 

umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi), 

b) niedostosowanym społecznie, 

c) zagrożonym niedostosowaniem społecznym. 

4) Pomocą objęci są także    uczniowie z innymi orzeczeniami, opiniami i rozpoznani       

w szkole jako potrzebujący pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności         

z uwagi na:  

a) szczególne uzdolnienia, 

b) specyficzne trudności w uczeniu się,  

c) zaburzenia komunikacji językowej,  

d) chorobę przewlekłą, 

e) sytuację kryzysową lub traumatyczną, 

f) niepowodzenia edukacyjne,  

g) zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, 

h) trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem      

za granicą. 

      5) Pomoc psychologiczno--pedagogiczna w  szkole  jest udzielana z inicjatywy: 

a) ucznia, 

b) rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, 

c) nauczyciela,  

d) wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty  prowadzącego zajęcia  

z uczniem, 

e) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

f) asystenta edukacji romskiej, 

g) pomocy nauczyciela.  

6) Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia uczniowi ze specjalnymi  

potrzebami edukacyjnymi są nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz 

specjaliści pracujący z uczniem. Tworzą oni zespół, który współpracuje z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) ucznia. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo do 

uczestniczenia w pracach zespołu, co jest równoznaczne z prawem do współdecydowania 

i partnerskiej współpracy z członkami zespołu. 

 

       

 

7) Dyrektor szkoły organizuje nauczanie indywidualne lub zajęcia rewalidacyjno – 

wychowawcze na podstawie orzeczenia wydanego przez zespoły orzekające działające    

w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradniach 

specjalistycznych, w porozumieniu z organem prowadzącym. Zasady organizacji zajęć 

określają odrębne przepisy. 

8) Dla uczniów mających znaczne opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu 

określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego 
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etapu edukacyjnego, poradnia psychologiczno - pedagogiczna wydaje zalecenie obniżenia 

wymagań programowych i dostosowania ich do potrzeb i możliwości dziecka.  

9) Szkoła umożliwia zainteresowanym uczniom, na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) 

korzystanie ze świetlicy szkolnej.  

10) Szkoła zapewnia miejsce w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym szczególnej 

opieki wychowawczej.  

11) Szkoła zapewnia uczniom opiekę przed i po zajęciach dydaktycznych w świetlicy 

szkolnej.  

12) Szkoła może zapewnić uczniom spożycie ciepłego posiłku. 

13) Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej, o charakterze socjalnym lub 

motywacyjnym, ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie jednostki 

samorządowo – terytorialnej. Zasady przyznawania pomocy określają odrębne przepisy. 

14) Dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, wychowawcą oraz 

rodzicami uczniów (prawnymi opiekunami) może wnioskować o zasiłek losowy dla 

uczniów, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej spowodowanej 

wypadkiem losowym.  

15) Szkoła może wnioskować do Sądu Rodzinnego celem wglądu w sytuację rodzinną 

dziecka.  

16) W sytuacjach zaniedbań dziecka przez rodzinę szkoła może podjąć działania 

interwencyjne poprzez zawiadomienie Policji. 

        17) Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.  

10. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie poradni jest dobrowolne   

i nieodpłatne.  

a) Poradnia psychologiczno – pedagogiczna przeprowadza badania dziecka na 

wniosek:  

1) szkoły (wychowawcy, nauczyciela uczącego),  

2) rodzica (prawnego opiekuna).  

b) Na prośbę szkoły poradnia prowadzi warsztaty tematyczne dla rady 

pedagogicznej  

i rodziców oraz uczniów. 

c) Poradnia za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna po przeprowadzonych 

badaniach wydaje odpowiednie dokumenty do szkoły:  

1) kwalifikuje do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,  

2) wydaje orzeczenia do  nauczania indywidualnego, 

3) wydaje orzeczenia do  kształcenia specjalnego, 

4) wydaje opinię o dostosowaniu  wymagań programowych do potrzeb  

i możliwości dziecka z trudnościami dydaktycznymi,  

5) wydaje zalecenia do pracy z dzieckiem dyslektycznym,  

6) wydaje opinię o uczniu.  

d) Na wniosek szkoły lub indywidualne zgłoszenie rodzica (opiekuna prawnego), 

poradnia prowadzi zajęcia logopedyczne.  

e) Poradnia na wniosek szkoły, rodziców lub opiekunów prawnych przeprowadza 

diagnozę ucznia z cechami dyslektycznymi.  

f) Poradnia prowadzi zajęcia postdiagnostyczne dla uczniów z zaburzonymi 

funkcjami rozwojowymi (dysleksja, logopedia, terapia).  
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11. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania   

i profilaktyki.  

1) Rodzice (prawni opiekunowie), współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia  

i wychowywania dzieci oraz profilaktyki.  

2) Rodzice mają prawo do:  

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole,

 

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania oraz 

przeprowadzania egzaminów,  

c) uzyskiwania w ustalonym czasie rzetelnej informacji dotyczącej swego dziecka, 

jego zachowania, postępów i ewentualnych przyczyn trudności w nauce. 

Przekazywanie informacji powinno odbywać się z poszanowaniem godności 

osobistej ucznia i rodzica (prawnego opiekuna). Informacje przekazywane są 

poprzez: stałe spotkania rodziców z wychowawcą klasy (cztery spotkania  

w roku szkolnym), indywidualne rozmowy z wychowawcą klasy  

i nauczycielami przedmiotów, informacje w dzienniczku szkolnym ucznia, 

spotkania z pedagogiem szkolnym. Pełną informację oraz poradę zapewniają 

kontakty indywidualne z nauczycielami oraz przewidziane rocznym 

harmonogramem zebrania i konsultacje.  

d) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 

opinii, skarg i wniosków z zachowaniem przewidzianej drogi służbowej; 

zastrzega się prawo dyrektora szkoły do nie rozpatrywania skarg anonimowych. 

 

3) Rodzice (prawni opiekunowie) biorą udział w organizacji imprez i uroczystości 

szkolnych i klasowych.  

4) Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do uzyskiwania porad w sprawie 

wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.  

5) Rodzice (prawni opiekunowie) powinni troszczyć się o wzbogacanie bazy 

szkolnej.  

6) Zgodnie z Programem Wychowawczym (załącznik nr 2), szkoła sprawuje opiekę 

wychowawczą nad uczniami, a w szczególności tworzy warunki wspomagające 

rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz rozbudza zainteresowania                    

i przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie.  

 

12. Zgodnie z treściami zawartymi w Programie Profilaktyki (załącznik nr 3), szkoła zapewnia 

uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz 

innymi przejawami patologii społecznej. W ramach tej działalności realizowane są 

następujące zagadnienia:  

7) Prowadzenie stałej profilaktyki zapobiegania i przeciwdziałania negatywnym 

postawom i zachowaniom przez wychowawców, nauczycieli i pedagoga szkolnego.  

8) Prowadzenie zajęć z zakresu przepisów BHP, przygotowania do życia w rodzinie  

i zajęć wychowawczych.  

9) Organizowanie prelekcji przy współpracy z Policją i Strażą Pożarną.  

10) Organizowanie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej.  

11) Praca świetlicy szkolnej sprawującej opiekę nad zapisanymi dziećmi.  

12) Pełnienie przez nauczycieli dyżurów na korytarzach podczas przerw.  

13) Telefony interwencyjne.  
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14) Współpraca z rodzicami.  

15) Współpraca z jednostkami sądowymi prowadzącymi sprawy poszczególnych 

uczniów.  

16) Zachęcanie uczniów do brania czynnego udziału w życiu szkoły, co służyć ma 

przekazywaniu pozytywnych wzorców osobowych.  

17) Przebywanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z uczniami przez cały czas 

trwania zajęć zgodnie z regulaminem pełnienia dyżurów. 

 

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

14. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.  

 

 

      § 5 

 

ORGANIZACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
1. Organizacja  i zasady działania świetlicy szkolnej. 

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

rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. 

2) Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły, 

którą szkoła organizuje, jeżeli posiada możliwości kadrowe i finansowe. 

3) Za zgodą organu prowadzącego szkołę można na wniosek Dyrektora szkoły,  

w ramach posiadanych środków finansowych, tworzyć stanowisko kierownika 

świetlicy. Kwalifikacje nauczyciela, któremu powierzono obowiązki kierownika 

świetlicy określają odrębne przepisy. 

4) Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie 

powinna przekraczać 25. 

5) Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na wniosek rodziców, po wypełnieniu przez 

nich karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia zawiera w szczególności: 

a) dane osobowe ucznia – imię i nazwisko ucznia, datę i miejsce urodzenia, klasę,  

b) adres zamieszkania, 

c) telefon kontaktowy z rodzicami, 

d) godziny korzystania przez dziecko ze świetlicy, 

e) warunki opuszczania świetlicy, 

f) potwierdzenie zapoznania się z regulaminem świetlicy. 

6) Z opieki wychowawców świetlicy korzystają również uczniowie nie zapisani do 

świetlicy w przypadku:  

a) nie uczęszczania na lekcje religii – zgodnie z wykazami przygotowanymi przez 

wychowawców klas, 

b) zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć, 

c) rodzinnych problemów, wynikłych z przyczyn losowych, z zapewnieniem opieki 

dziecku, 

d) oczekujący na lekcję. 
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7) Zakres zajęć i czas pracy świetlicy w czasie przerw świątecznych określa, stosownie 

do potrzeb środowiskowych, Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

8) Świetlica pracuje w oparciu o corocznie sporządzony przez wychowawców świetlicy 

 i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły plan pracy szkoły zgodnie z Programem 

Wychowawczym, Programem Profilaktyki i planem pracy szkoły. 

9) Nauczyciel – wychowawca świetlicy zapewnia stałą opiekę i bezpieczeństwo uczniom 

korzystającym ze świetlicy. Uczniowie pod opieką wychowawcy mogą w czasie zajęć 

świetlicowych korzystać również z sali gimnastycznej, biblioteki, sal nauczania 

zintegrowanego. 

10)  Wychowawca świetlicy współdziała z nauczycielami uczącymi w szkole, 

pedagogiem i pielęgniarką szkolną ( higienistką szkolną). 

11)  Wychowawcy świetlicy opracowują regulamin korzystania ze świetlicy i po 

zatwierdzeniu go przez Dyrektora szkoły zapoznają z nim uczniów i  rodziców. 

Regulamin wywiesza się w świetlicy w widocznym miejscu. Nauczyciele, uczniowie  

i rodzice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu świetlicy. 

12) Za nadzór nad pracą świetlicy i nauczycielami w niej zatrudnionymi odpowiada 

Dyrektor szkoły. 

13) Czas pracy świetlicy ustala Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rodziców: 

a) rodzice składają wnioski dotyczące godzin otwarcia świetlicy we wrześniu 

podczas wypisywania karty zgłoszenia oraz na pierwszym zebraniu klasowym   

w drugim semestrze roku szkolnego.  

14) Rodzice są zobowiązani do przestrzegania ustalonych godzin pracy świetlicy szkolnej. 

15) Szkoła organizuje stołówkę szkolną. Korzystanie z posiłków jest odpłatne. Warunki 

korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor 

szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

 2.  Zadania nauczyciela – wychowawcy świetlicy i jej kierownika: 

1) Programowanie i organizowanie procesu wychowania. 

2) Przygotowanie do życia w zespole. 

3) Rozwijanie samorządności. 

4) Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

5) Kształtowanie i wypracowywanie nawyków kultury życia codziennego i kultury 

zdrowotnej. 

6) Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze i rozwijania zainteresowań. 

7) Organizowanie pomocy w nauce oraz zachęcanie do samodzielnej pracy umysłowej. 

8) Współdziałanie z nauczycielami, pedagogiem oraz rodzicami w zakresie kształcenia, 

wychowania i rozwiązywania problemów. 

9) Stworzenie regulaminu projektu ocen z zachowania, ustalenie własnych form 

nagradzania. 

10) Wnioskowanie o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psycho – społecznych                    

i materialnych swoich wychowanków do pedagoga, wychowawcy, pielęgniarki. 

11) Prowadzenie dokumentacji. 

 

3. Zakres odpowiedzialności: 
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1) Kierownik świetlicy i wychowawcy odpowiadają identycznie jak nauczyciel, a oprócz 

tego: 

a) służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowawczych, 

b) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu 

wychowawczego, 

c) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków, 

d) za prawidłowość dokumentacji 

 

§ 6 

 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

 
1. Zadania i organizacja biblioteki szkolnej.  

1) Biblioteka szkolna jest pracownią ogólnoszkolną służącą realizacji potrzeb  

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia 

warsztatu pracy nauczyciela.  

2) Biblioteka szkolna gromadzi następujące materiały (zbiory):  

a)  wydawnictwa informacyjne,  

b) podręczniki szkolne, programy nauczania dla nauczycieli,  

c) lektury podstawowe, uzupełniające (z zakresu języka polskiego),  

d) książki pomocnicze, opracowania, 

e) literaturę popularno-naukową,  

f) beletrystykę, 

g) wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki różnych 

przedmiotów nauczania,  

h) dokumenty audiowizualne,  

i) statut szkoły, program wychowawczy szkoły i inne dokumenty szkoły, do 

wglądu rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

3) Z biblioteki szkolnej (w ramach udostępniania zbiorów bibliotecznych i innych źródeł 

informacji) mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły. Udostępniania książek i innych źródeł informacji dokonuje się na 

następujących zasadach:  

a) encyklopedie, słowniki tematyczne i leksykony (księgozbiór podręczny) 

wypożyczane są do użytku uczniów na lekcjach pod kontrolą nauczyciela (mogą 

korzystać również indywidualnie uczniowie w bibliotece – czytelni, świetlicy 

pod nadzorem nauczyciela),  

b) lektury, literatura piękna (książki beletrystyczne), literatura z innych działów 

udostępniana jest uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły do 

domu,  

c) książki pedagogiczno – dydaktyczne udostępniane są nauczycielom na zajęcia 

dydaktyczne oraz do domu.  

4) Biblioteka szkolna tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną poprzez:  
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a) gromadzenie i ewidencję zbiorów,  

b) biblioteczne opracowanie zbiorów (klasyfikowanie według systemu 

uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej),  

c) katalogowanie zgodnie z obowiązującymi zasadami w bibliotekarstwie,  

d) konserwację zbiorów i ich selekcję,  

e) organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej  

f) organizację udostępniania zbiorów,  

g) planowanie, sprawozdawczość, statystykę biblioteczną, w tym m.in. 

opracowanie rocznych planów działalności biblioteki, sprawozdania z pracy 

biblioteki, prowadzenie statystyki udostępniania zbiorów.  

5) Biblioteka szkolna realizuje zadania w zakresie rozbudzania i rozwijania 

indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów 

nawyku czytania i uczenia się przez:  

a) rozwijanie i rozbudzanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych  

z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,  

b) przysposabianie do samokształcenia,  

c) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz sieci różnych 

bibliotek. 

6) Zadaniem biblioteki szkolnej jest także organizowanie różnych form działań 

rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną poprzez:  

a) uczestnictwo w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,  

b) zapewnienie pomocy organizacjom uczniowskim, kołom zainteresowań  

w organizowaniu czasu zajęć,  

c) wykorzystanie środków audiowizualnych,  

d) organizowanie różnorodnych imprez wynikających z harmonogramu pracy 

szkoły.  

7) Nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor szkoły, który:  

a) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę 

biblioteki,  

b) zatrudnia bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami (bibliotekarskimi, 

pedagogicznymi),  

c) przydziela na początku roku kalendarzowego środki finansowe na działalność 

biblioteki,  

d) zarządza inwentaryzację zbiorów biblioteki szkolnej, odpowiada za ich 

protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza – szczegółowe zasady 

przeprowadzania inwentaryzacji zostały określone w odrębnych procedurach, 

e) hospituje i ocenia pracę bibliotekarza.  

8) Biblioteką kieruje nauczyciel – bibliotekarz, który odpowiada za stan i wykorzystanie 

zbiorów. 

9) Lokal biblioteki szkolnej składa się z dwóch części, tj. wypożyczalni i czytelni 

mieszczącej również Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. 

10) Z multimedialnego centrum mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy 

szkoły oraz rodzice. 

11) Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki, poza przerwami szkolnymi. 

12) Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych. 

13) Szczegółowe zasady korzystania z centrum określa regulamin. 

14) Finansowanie wydatków:  
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a) wydatki biblioteki pokrywane są zgodnie z planem finansowym szkoły,  

b) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców oraz innych 

ofiarodawców.  

15) Czas pracy biblioteki:  

a) czas pracy biblioteki określa Dyrektor szkoły,   

b) okres udostępniania zbiorów zostaje odpowiednio skrócony w czasie 

przeprowadzania skontrum. 

 

2. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami (opiekunami 

prawnymi) oraz innymi bibliotekami polegają na:  

1) Wymianie informacji między biblioteką szkolną a innymi bibliotekami, wzajemnym 

korzystaniu z usług.  

2) Informowaniu czytelników o zbiorach i warsztacie informacyjnym.  

3) Organizowaniu w miarę możliwości wycieczek do innych bibliotek, sieci i ośrodków 

informacji lub pomoc nauczycielom w ich organizowaniu zgodnie z planem pracy 

biblioteki. 

4) Uzyskiwaniu i upowszechnianiu materiałów informacyjnych i reklamowych oraz 

zachęcania uczniów do udziału w różnych imprezach przygotowywanych przez 

instytucje kultury i organizacje społeczne.  

 

3. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest:  

1) Troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego.  

2) Gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami.  

3) Prowadzić ewidencję zbiorów bibliotecznych.  

4) Przeprowadzać selekcję zbiorów bibliotecznych.  

5) Opracowywać zbiory (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne  

i konserwacja).  

6) Organizować warsztat informacyjny. 

7) Prowadzić dokumentację pracy biblioteki (dziennik biblioteki, księgi inwentarzowe, 

rejestr ubytków, statystykę czytelnictwa).  

8) Planować pracę (roczny ramowy plan pracy biblioteki), opracowywać semestralne  

i  roczne  sprawozdania z pracy biblioteki oraz ocenę stanu czytelnictwa w szkole.  

9) Doskonalić warsztat swojej pracy.  

 

 

      §7 

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

arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora (z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania), najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania 

oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący 

szkołę do dnia 30 maja danego roku.  

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą zajęć edukacyjnych 

finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Szczegółowe 

wytyczne dotyczące planu zawarte są w stosownym zarządzeniu.  



 22 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor szkoły  

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

określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

4.  

      §8  

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI   

I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
 

 

 1. W szkole zatrudnieni są: 

1) nauczyciele 

2) pracownicy administracji 

3) pracownicy obsługi 

 

1.1. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 pkt 1) mogą być zatrudnieni na stanowisku: 

 

1) nauczyciela przedmiotu 

2) wychowawcy świetlicy 

3) nauczyciela bibliotekarza 

4) pedagoga. 

 

1.2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 pkt 1) mogą być zatrudnieni na stanowisku: 

 

1) dyrektora 

2) wicedyrektora 

3) nauczyciela wychowawcy 

4) opiekuna stażu 

5) kierownika świetlicy. 

 

2. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowisko 

wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze. Wicedyrektora powołuje dyrektor szkoły po 

zaopiniowaniu jego kandydatury przez Radę Pedagogiczną. Bezpośrednim przełożonym 

wicedyrektora szkoły jest dyrektor szkoły.  

2.1. Zakres zadań i obowiązków Wicedyrektora.  

1) Pełni zastępstwo za dyrektora w przypadku jego nieobecności spowodowanej chorobą, 

urlopem, wyjazdem na szkolenie, itp., 

2) Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym, w przypadku gdy dyrektorem jest 

osoba niebędąca nauczycielem. 

3. Zadania nauczycieli.  

1) Efektywna realizacja przyjętego programu nauczania, stałe podnoszenie jakości kształcenia     

w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w szkole Programem 

Wychowawczym Szkoły i szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania.  
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2) Sporządzanie planu dydaktycznego z nauczanych zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału IV 

– VI i przedstawienie go do zatwierdzenia w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.  

3) Rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych.  

4) Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z nauczanych zajęć edukacyjnych                  

i przedstawienie go do zatwierdzenia w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, 

dokonywanie nowelizacji systemu i dostosowywanie go do aktualnych przepisów prawa.  

5) Ścisłe stosowanie zasad oceniania kryterialnego, zachowanie bezstronności i obiektywizmu    

w ocenie ucznia, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia, informowanie uczniów i ich 

rodziców o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów,                

o postępach w nauce, osiągnięciach lub trudnościach w nauce i niepowodzeniach szkolnych.  

6) Tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-

wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, 

kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej.  

7) Indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, 

dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, realizacja indywidualnych 

zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

8) Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do 

czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska lokalnego, kraju.  

9) Upowszechnianie demokracji i samorządności jako metody wychowawczej.  

10) Udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu 

się do konkursów przedmiotowych i pozaprzedmiotowych.  

11) Dbałość o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do 

nauczania danego przedmiotu, estetykę i wystrój sali lekcyjnej.  

12) Sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów i odnotowywanie 

nieobecności.  

13) Rzetelne, terminowe, systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji procesu 

dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego.  

14) Obowiązkowy i aktywny udział w zebraniach, pracach Rady Pedagogicznej oraz zespołach.  

15) Doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i ponoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, doskonalenie i unowocześnianie własnego warsztatu pracy.  

16) Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz podejmowanie 

zewnętrznych form doskonalenia zawodowego.  

17) Zapewnienie pełnej opieki uczniom podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych, 

dodatkowych i nadobowiązkowych, imprez szkolnych i środowiskowych, wycieczek, wyjazdów   

i przestrzeganie przepisów BHP. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez 

nadzoru upoważnionej do tego osoby.  

18) Systematyczne kontrolowanie pod względem BHP miejsca, w którym prowadzone są zajęcia. 

Niezwłoczne zgłoszenie ewentualnych zagrożeń Dyrektorowi szkoły.  

19) Rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych – zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie pełnienia dyżurów nauczycielskich.  

20) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły – obowiązkowych                   

i nadobowiązkowych.  

4. Nauczyciel ma prawo do:  

1) Wyboru metod pracy, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych            

w zakresie nauczanego przedmiotu.  

2) Doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła 

przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych.  
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3) Ustalania i wystawiania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie z zasadami 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania.  

4) Współdecydowania o ocenie z zachowania ucznia.  

5) Wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów.  

6) Czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły.  
7) Korzystania podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z ochrony przewidzianej dla 

funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie. 

8) Posiadania uprawnień niewymienionych powyżej, a wynikających z Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.  

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę, 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz ewentualnie cywilnie lub karnie za:  

1) Poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć 

edukacyjnych.  

2) Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych.  

3) Skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, dyżurów na przerwach międzylekcyjnych.  

4) Zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego wynikające                  

z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia.  

5) Uchybienia przeciwko porządkowi pracy.  

6) Uchybienia godności zawodu nauczyciela.  

7) Niewypełnienie powierzonych mu obowiązków.  

 

6. Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela – wychowawcy.  

 

6.1. Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel- wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości         

i skuteczności pracy wychowawczej, funkcje wychowawcy w oddziale w ciągu całego etapu 

edukacyjnego pełni ten sam nauczyciel. Ewentualnych zmian wychowawcy dokonuje się tylko      

w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły może uwzględnić, na podstawie 

pisemnego wniosku rodziców klasy lub samorządu klasowego, zmianę nauczyciela pełniącego 

funkcję wychowawcy.  

 

6.2. Do zadań wychowawcy klasy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,                           

a w szczególności:  

1) Diagnoza potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywana na 

początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego.  

2) Systematyczna współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów – organizowanie 

zebrań rodziców, konsultacji, przeprowadzanie rozmów indywidualnych.  

3) Systematyczna współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, udzielanie 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ochrona przed skutkami demoralizacji               

i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych                         

i wychowawczych, rozpoznawanie i eliminacja zagrożeń.  

4) Troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników 

w nauce, organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, otaczanie dodatkową 

opieką uczniów szczególnie uzdolnionych – wspieranie, motywowanie, umożliwianie rozwijania 

zdolności i zainteresowań.  

5) Czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem               

i rozkładem pracy domowej.  
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6) Dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, 

egzekwowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.  

7) Motywowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, 

konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych, organizacjach szkolnych, aktywnej 

działalności na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.  

8) Integrowanie zespołu klasowego, kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami 

opartych na życzliwości, tolerancji, współdziałaniu, koleżeństwie, przyjaźni, pomocy; 

rozwiązywanie i eliminacja konfliktów, problemów wychowawczych.  

9) Wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość 

na terenie klasy i szkoły.  

10) Wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania 

zasad BHP w szkole i poza nią.  

11) Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach 

bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach 

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

problemach wychowawczych.  

12) Zapoznawanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z zasadami zawartymi                        

w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego, kryteriami wymagań 

edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, statutem szkoły, programem wychowawczym szkoły, 

tematyką godzin wychowawczych, programem profilaktyki, działaniami profilaktycznymi             

i wychowawczo-opiekuńczymi podejmowanymi w szkole, wynikami i analizą próbnych               

i właściwych sprawdzianów po klasie szóstej.  

13) Rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji – dziennika lekcyjnego, 

arkuszy ocen, świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły, innej dokumentacji wymaganej      

w szkole.  

14) Opracowanie i wdrażanie planu wychowawczego w klasach I-VI i tematyki godzin 

wychowawczych dla danego oddziału w klasach IV-VI.  

15) Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie ustalania śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej 

oceny zachowania zgodnie z zasadami zawartymi w WSO.  

 

6.3. Uprawnienia nauczyciela-wychowawcy: 

1) współdecyduje z samorządem oddziału klasowego, rodzicami (opiekunami prawnymi)              

o programie i planie działań wychowawczych na dany rok szkolny z uwzględnieniem programu 

wychowawczego szkoły, programu profilaktyki i planu pracy, 

2) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej, psychologicznej i pedagogicznej w swojej 

pracy wychowawczej od dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i instytucji wspierających szkołę, 

3) ustala ocenę zachowania swoich wychowanków, 

4) ma prawo ustanowić, we współpracy z klasową radą rodziców, własne formy nagradzania         

i motywowania wychowanków,  

5) ma prawo wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psycho-społecznych             

i materialnych swoich wychowanków do pedagoga szkolnego, służby zdrowia i dyrektora szkoły. 

 

6.4. Nauczyciel wychowawca odpowiada za: 

osiąganie celów wychowawczych w powierzonym oddziale klasowym, 

integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego oddziału            

i szkoły, 
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poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji,  

prawidłowe prowadzenie dokumentacji uczniowskiej powierzonego mu oddziału klasowego.  

 

7. Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność pedagoga szkolnego.  

 

7.1. Zadania pedagoga szkolnego: 

1) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz analizowanie przyczyny niepowodzeń 

szkolnych.  

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

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.  

3) Organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych, socjoterapeutycznych dla uczniów.  

4) Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu 

wychowawczego szkoły.  

5) Wpieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu 

wychowawczego szkoły.  

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

w trudnej sytuacji życiowej.  

7) Organizowanie i prowadzenie warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu komunikacji 

społecznej oraz umiejętności wychowawczych. 

  

7.2. Uprawnienia pedagoga szkolnego: 

 współdecyduje w sprawach wychowawczo-opiekuńczych uczniów szkoły, 

 wnioskuje do dyrektora szkoły o skierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych 

środowiskowo do odpowiednich sądów rodzinnych i dla nieletnich, 

wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej, 

wnioskuje do wychowawców, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły w sprawach nagradzania, 

wyróżniania i karania uczniów, 

używa pieczątki osobowej oraz podpisuje pisma, których treść jest zgodna z zakresem zadań. 

 

7.3. Pedagog odpowiada za: 

sprawność organizacyjną pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

prowadzenie dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

prowadzenie dokumentacji w zakresie pomocy rzeczowej, 

efekty współpracy z wychowawcami i nauczycielami w zakresie podnoszenia poziomu 

wychowawczego szkoły, 

efekty współpracy szkoły z odpowiednimi instytucjami, 

realizację zadań wynikających z pełnienia funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa. 

8. Zakres zadań nauczyciela bibliotekarza.  

1) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych.  

2) Poznawanie czytelników rzeczywistych i potencjalnych.  

3) Udzielanie porad w dziedzinie lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowych 

czytelników.  

4) Prowadzenie rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek.  

5) Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej.  

6) Organizowanie prac zespołu uczniów współpracujących z biblioteką szkolną tzw. łączników 

bibliotecznych.  
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7) Współpracowanie z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji, kół zainteresowań w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły               

w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia.  

9. Zadania nauczyciela – wychowawcy świetlicy i jej kierownika.  

1) Programowanie i organizowanie procesu wychowania.  

2) Przygotowanie do życia w zespole.  

3) Rozwijanie samorządności.  

4) Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.  

5) Kształtowanie i wypracowanie nawyków kultury życia codziennego kultury zdrowotnej.  

6) Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze i rozwijania zainteresowań.  

7) Organizowanie pomocy w nauce oraz zachęcanie do samodzielnej pracy umysłowej.  

8) Współdziałanie z nauczycielami, pedagogiem oraz rodzicami w zakresie kształcenia, 

wychowania i rozwiązywania problemów.  

9) Stworzenie regulaminu projektu ocen z zachowania, ustalenie własnych form nagradzania.  

10) Wnioskowanie o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psycho-społecznych i materialnych 

swoich wychowanków do pedagoga, wychowawcy, pielęgniarki.  

11) Prowadzenie dokumentacji.  

12) Kierownik świetlicy i wychowawcy odpowiadają identycznie jak nauczyciel, a oprócz tego:  

a) służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowawczych,  

b) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego, 

profilaktycznego,  

c) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków,  

d) za prawidłowość dokumentacji.  

10. Zadania innych pracowników szkoły.  

1) Inni pracownicy szkoły są zobowiązani w szczególności do:  

a) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole,  

b) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych,  

c) przestrzegania regulaminu pracy,  

d) dbania o dobro szkoły, chronienie jej mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkody,  

e) przestrzegania zakresu swoich obowiązków.  

 

 

      § 9 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 

 
1. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły. 

 

1) Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2015/2016 dotyczy dzieci 7 letnich 

(urodzonych  od   1 lipca do 31 grudnia 2008 r.); 

 

2) Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2015/2016 dotyczy dzieci 6 letnich (rocznik 

2009);   
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3)  Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku   

kalendarzowym, i  trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

18 roku życia. 

 

2. Zapisy: 

 
1) Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani  

są jego rodzice lub prawni opiekunowie. 

 

2) Druki: „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły” lub „Wniosek o przyjęcie dziecka 

do szkoły” można dostać w sekretariatach szkoły oraz pobrać ze strony internetowej             

w zakładce „rekrutacja”. 
 

3) Wniosek rekrutacyjny ( dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły) może być maksymalnie 

składany do  trzech wybranych publicznych   szkół podstawowych  

 

4) Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję w składzie: przewodniczący - 

wicedyrektor, członkowie – kierownik świetlicy, pedagog szkolny oraz nauczyciele z  klas I-

III (komisja składa się z minimum 3 osób). 

a) komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte  

w zasadach rekrutacji, 

b) komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły. 

 

5) O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani 

niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I 

zostanie wywieszona w szkole. 
 

L.p. Kryteria Punkty Uwagi 

1. Dzieci zamieszkałe na terenie dzielnicy    
w której znajduje się szkoła ( zgodnie 
z podziałem dzielnicowym 
obowiązującym na terenie miasta 
Katowice) 
 

22 Dokument  potwierdzający 
zamieszkanie ucznia w dzielnicy 

2. Dziecko 6-cio lub 7-mio letnie, które 
obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego realizowało w przedszkolu   
leżącym w obwodzie szkoły podstawowej 
wskazanej na pierwszym miejscu 
 

7 Dokument potwierdzający roczne 
przygotowanie przeszkolone 

3. Dziecko  6-cio lub 7-mio letnie, którego 
rodzic/prawny opiekun jest pracownikiem 
Szkoły Podstawowej nr 15  
 
 
 

6  weryfikacja 
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4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza 
lub będzie uczęszczało do szkoły 
podstawowej wskazanej  na pierwszym 
miejscu 
 

5 Oświadczenie 

5. Miejsce pracy rodziców znajduje się 
w pobliżu szkoły 
 

4 Oświadczenie 

6. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni 
dziecka (babcia, dziadek) wspierający 
rodziców  (opiekunów prawnych) 
w zapewnieniu  mu należytej opieki 
 

3 Oświadczenie 

7. Samotne wychowywanie kandydata        
w rodzinie 
 

2 Prawomocny wyrok sądu lub 
oświadczenie 

8. Wielodzietność rodziny kandydata  
 

1 Oświadczenie rodzica załącznik nr. 1 

 
W przypadku nie przedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję 

rekrutacyjną – potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując 

wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium. 

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b 

ustawy o systemie oświaty). 

 
6)  Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor szkoły 

po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej 

przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3. 

 

7)  Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły podstawowej,     

w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 

3.Termin rekrutacji 

 
1) W celu zaplanowania liczby oddziałów klas I rodzice dzieci 

zamieszkałych w obwodzie składają pisemne zgłoszenia do          

24 kwietnia 2015r. 

2) Harmonogram składania i rozpatrywania  wniosków uczniów spoza 

obwodu: 

Od 16 marca od godziny 9.00 do dnia 29 maja 2015r. do godziny 14.00 – składanie wniosków 

wraz z załącznikami, 

5 czerwca 2015r. godzina 9.00 – publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do klasy I, 

Do 10 czerwca 2015r. do godziny 15.30 potwierdzenie przez Rodziców/Opiekunów kandydata 

woli przyjęcia do szkoły, 

15 czerwca 2015r godzina 15.30 – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

Rekrutacja uzupełniająca od 16 czerwca od godziny 9.00 do 22 czerwca do godziny 14.00 
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3) Do szkoły przyjmuje się:  

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obrębie danej szkoły, 

b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem 

danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.  

4) Szkoła ma prawo przyjęcia ucznia do klas 1-6 jeżeli:  

a) ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, uczeń należy do rejonu 

podlegającego szkole,  

b) powodem zmiany szkoły jest chęć uczęszczania do klasy sportowej lub 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia uważają, iż Szkoła Podstawowa 

nr 15 im. Jana Pawła II jest w stanie zapewnić dziecku rozwój 

odpowiadający jego wymaganiom i zainteresowaniom,  

c) wolą rodziców i ucznia jest przeniesienie go do szkoły , w której 

prowadzone są zajęcia z wybranego języka obcego.  

5) Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:  

d) świadectwa ukończenia klasy 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,  

e) pozytywnych wyników klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na 

zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku przyjmowania do 

sześcioletniej szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek 

szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy.  

6) O przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej decyduje 

Dyrektor.  

7) Przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza 

obwodem szkolnym wymaga zawiadomienia Dyrektora szkoły, w 

której obwodzie dziecko mieszka.  

8) Szkoła zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ucznia:  

a) ze względu na dużą liczebność zespołów klasowych, których to 

powiększenie spowodowałoby pogorszenie warunków pracy uczniów    

i nauczycieli,  

b) co do którego wystosowany został wniosek o karnym przeniesieniu do 

Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II, jeżeli dotychczasowy 

skład uczniowski składa się z dużej liczby uczniów należących do tak 

zwanego środowiska zagrożonego lub patologicznego, a przyjęcie 

kolejnego ucznia z problemami wychowawczymi wpłynęłoby na 

pogorszenie bezpieczeństwa pozostałych uczniów. 

9) W przypadku gdy w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się 

innego języka  obcego  niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, 

a rozkład

zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału 

(grupy) w tej     samej szkole, uczeń może: 

a) uczyć się języka obowiązującego  w danym oddziale, wyrównując we 

własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,  
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b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obowiązującego, 

którego uczył się w poprzedniej szkole lub  uczęszczać do klasy z 

danym językiem w innej szkole.  

10) Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego  

jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel 

języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez 

Dyrektora szkoły, a w przypadku gdy Dyrektor nie może zapewnić 

nauczyciela danego języka – przez dyrektora innej szkoły.  

 

 

§ 10 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA  
       1. Uczeń ma prawo do: 

a) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

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

c) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji 

miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

d) redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,                       

w porozumieniu z dyrektorem, 

f) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

g) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości, 

h) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

i) specjalistycznych form pracy dydaktycznej, 

j) pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami i predyspozycjami, w przypadku uczniów niepełnosprawnych lub 

niedostosowanych społecznie, 

k) zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz 

zajęć rewalidacyjnych w przypadku uczniów niepełnosprawnych lub 

niedostosowanych społecznie, 

l) indywidualnych programów nauczania w przypadku uczniów szczególnie 

uzdolnionych, 

ł) równych warunków kształcenia, 

m) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

n) opieki przyznawanej w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji materialnej               

i życiowej, 

o) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania                

i uzdolnienia.  
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2. Obowiązki ucznia.  

1) Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły,  

a zwłaszcza dotyczących: 

a) godnego reprezentowania szkoły w każdym miejscu i czasie, 

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

szkoły, 

c) przestrzegania zasad kultury w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 

d) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, poprzez 

przestrzeganie zasad BHP oraz regulaminów obowiązujących w szkole, 

e) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

f) noszenia obuwia zmiennego, przynoszenia do szkoły tylko niezbędnych 

przyborów i pomocy szkolnych, 

g) uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły 15 minut przed zajęciami 

rozpoczynającymi się o godzinie 8.00. Uczniowie, którzy przychodzą do szkoły 

przed 7.45 zobowiązani są do przebywania w świetlicy szkolnej. Uczniowie 

rozpoczynający zajęcia o 8.55 i później, przybywają do szkoły na przerwę 

poprzedzającą pierwszą lekcję ( z wyjątkiem uczniów korzystających z opieki 

świetlicy szkolnej ). Uczniowie nie korzystający z opieki świetlicy szkolnej 

mają obowiązek opuszczenia szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć 

szkolnych. Uczniowie oczekujący w szkole na zajęcia pozalekcyjne mają 

obowiązek przebywania na terenie świetlicy lub czytelni, 

h) przebywania w czasie przerw w rejonie swojej klasy, 

i) ustawiania się przed salą lekcyjną po dzwonku na lekcję, 

j) zakazu używania elementów charakteryzujących „szalikowców” i inne 

subkultury młodzieżowe, 

k) zakazu noszenia wyzywającego ubioru (odkryte części tułowia, głębokie dekolty 

itp.), 

l) zakazu farbowania włosów, 

ł)  noszenia schludnego stroju na terenie szkoły, 

m) noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych i apeli 

okolicznościowych (strój galowy składa się: dziewczęta – ciemna spódnica lub 

spodnie i biała bluzka; chłopcy – ciemne spodnie i biała koszula). 

2) Uczniowie z oddziałów sportowych mają obowiązek regularnego uczestniczenia  

w zajęciach na basenie. 

3) Usprawiedliwienia nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych dokonują rodzice 

lub prawni opiekunowie w formie pisemnej. Do usprawiedliwienia można dołączyć 

inne zaświadczenia wskazujące przyczynę nieobecności. 

4) Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić niż w ciągu tygodnia po powrocie 

ucznia do szkoły. Po tym terminie nieobecności traktowane są przez wychowawcę 

jako nieusprawiedliwione. 

5) W przypadku nieobecności ucznia w szkole dłuższej niż 7 dni, rodzice lub prawni 

opiekunowie są zobowiązani powiadomić wychowawcę o przyczynie nieobecności 

dziecka. W razie braku takiej informacji, wychowawca podejmuje działania w celu 

ustalenia powodu absencji ucznia. 
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6) Rodzic lub prawny opiekun dziecka może prosić o jego zwolnienie z wybranych 

godzin lekcyjnych w danym dniu. Pisemne zwolnienie rodzic, prawny opiekun lub 

uczeń przedkłada wychowawcy lub innemu uczącemu w danej klasie. 

7) Uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) na posiadanie                 

i korzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego i ponosi za niego pełną 

odpowiedzialność. 

8) Podczas zajęć edukacyjnych oraz w czasie przerw obowiązuje całkowity zakaz 

używania telefonów komórkowych. Aparaty powinny być wyłączone i schowane. 

9) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą 

osoby nagrywanej lub fotografowanej. 

 

3. Nagrody. 

1) Uczniowie klas I-III mogą otrzymać nagrodę książkową jeżeli spełniają wymagania 

ponadprogramowe oraz wyróżniają się znakomitym zachowaniem. Uczniowie 

wykazujący się pełnym opanowaniem wiadomości i umiejętności oraz bardzo dobrym 

zachowaniem mogą otrzymać dyplom. 

2) Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem.   

3) Uczniowi można przyznać dyplom,  nagrodę książkową lub rzeczową za osiągnięcia 

poza dydaktyczne np. osiągnięcia sportowe, udział w konkursach, działalności            

w organizacjach,  

4) Uczniom można udzielać pochwały wobec klasy lub szkoły, wyróżnić ucznia na 

tablicy Samorządu Uczniowskiego za wzorowe (lecz jednorazowe) wykonanie 

zadania wynikającego z pracy samorządu klasowego lub uczniowskiego oraz innych 

organizacji uczniowskich działających w szkole.  

 

4. Kary. 

1) Kary stosowane wobec uczniów nie mogą naruszać nietykalności i godności ucznia. 

W stosunku do uczniów łamiących postanowienia zawarte w Statucie Szkoły                

i regulaminach ustala się następujące środki wychowawcze: 

a) ustna nagana wychowawcy wobec klasy, 

b) zakaz udziału w imprezach klasowych, 

c) nagana wychowawcy z wpisem do dzienniczka i powiadomieniem rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia, 

d) zakaz udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, 

e) obniżenie oceny zachowania, 

f) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

g) zawieszenie udziału w zajęciach pozalekcyjnych (kołach przedmiotowych), 

h) ustne upomnienie dyrektora szkoły, 

i) nagana dyrektora szkoły: dyrektor szkoły udziela nagany w porozumieniu           

z wychowawcą klasy. O udzielonej naganie dyrektor szkoły lub wychowawca 

informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, 

j) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału, 

k) ( uchylony ) 
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2) O zastosowaniu kar wymienionych w pkt. e, f, g, h, i, j, k wnioskuje zespół 

wychowawczy, decyzję podejmuje Dyrektor szkoły. O kolejności stosowania kar 

decyduje waga przewinienia ucznia. 

3) Informuje się ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o zamiarze nałożenia 

kary w formie nagany. 

4) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się do 

dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zamiarze zastosowania 

kary w formie nagany. 

5) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego postanawia: 

a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie, 

b) odwołać karę, 

c) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

6) Od decyzji Dyrektora odwołanie nie przysługuje. 

7) Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły, jeśli: 

a) wszystkie formy przeciwdziałania demoralizacji i zastosowane rodzaje kar nie 

przyniosły oczekiwanych rezultatów i istnieje szansa, że w nowym środowisku 

uczeń podda się procesowi resocjalizacji, 

b) uczeń swoją postawą i zachowaniem stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 

środowiska uczniowskiego, 

c) uczeń dopuścił się czynu niezgodnego z prawem, który przyczynił się do 

stworzenia stanu bezpośredniego zagrożenia życia i dóbr osobistych grona 

uczniowskiego i pedagogicznego, 

d) uczeń dopuszcza się notorycznego łamania obowiązków ucznia i regulaminów 

szkolnych, 

e) zachowanie ucznia mija się z ogólnie przyjętymi normami moralnymi, a to          

z kolei uwłacza godności osobistej innych uczniów i pracowników szkoły, jak 

również stwarza zagrożenie powielania tejże postawy przez innych członków 

społeczności uczniowskiej. 

 

5. Rodzice. 

1) Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania 

uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej 

współpracy rodzice ( prawni opiekunowie )  dziecka mają prawo do: 

a) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

b) porad pedagoga szkolnego, 

c) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka       

i rodziny, 

d) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

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

z nauczycielami ( dni otwarte, zebrania ). 

2) Rodzice ( prawni opiekunowie ) dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu są 

obowiązani do: 

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
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c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

d) wspierania procesu nauczania i wychowania, 

e) systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy, 

f) współdziałania z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

 

 

§11 

 

UROCZYSTOŚCI I CEREMONIAŁ SZKOŁY 

 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Szkoła posiada własne logo. 

3. Szkoła posiada własny sztandar. 

4. Poczet Sztandarowy ze sztandarem bierze udział w następujących wydarzeniach                

i uroczystościach szkolnych: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) pasowanie na ucznia klasy, I 

3) Święto Edukacji Narodowej, 

4) Narodowe Święto Niepodległości, 

5) zakończenie roku szkolnego, 

6) Dzień Patrona Szkoły. 

 

5. Szkoła posiada ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru.  

1) Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi,                               

a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych 

postaw jego poszanowania. 

2) Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej 

gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

3) Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas IV-VI wyróżniających 

się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniu       

w następującym składzie: Chorąży ( sztandarowy ) i asystujący. 

4) Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców 

klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią 

zatwierdzone. 

5) Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego 

zakończenia roku szkolnego). W tym samym trybie ustala się skład zastępczego 

pocztu sztandarowego. 

6) Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

7) Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. 

a) Uczeń-ciemne spodnie, biała koszula     
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b)  Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice 

8) Insygnia pocztu sztandarowego: 

a) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym 

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

b)  białe rękawiczki. 

9) Chwyty sztandaru: 

a)    postawa  zasadnicza   -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze 

na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości 

pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej. 

b)    postawa "spocznij" - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie 

"zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij". 

c)    postawa "na ramię"  -chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie 

drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa 

ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca. 

d)  postawa  „prezentuj” - z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą 

ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości 

barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza 

prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta               

w postawie "zasadniczej". 

e)  salutowanie sztandaru w miejscu - wykonuje się z postawy  prezentuj-"Chorąży 

robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na 

odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie 

"salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj." 

f)   salutowanie sztandarem w marszu - z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak 

przy salutowaniu w miejscu.  

             g)   komendy:  „na prawo patrz”- pochyla sztandar;  "baczność"- bierze sztandar na 

ramię         

10) Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru: 
a) wprowadzenie sztandaru 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny zachowania 

się uczestników po komendzie 

Poczet 

sztandarowy 

sztandar 

1. „Proszę o powstanie” Uczestnicy powstają przed 

wprowadzeniem sztandaru 

przygotowanie 

do wyjścia 

postawa  na ramię  
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2. „Baczność! Sztandar 

wprowadzić”   

Uczestnicy w postawie 

 "zasadniczej" 

- wprowadzenie   

sztandaru 

- zatrzymanie na 

ustalonym 

miejscu 

- w postawie "na ramię w 

marszu" 

- postawa "prezentuj" 

3. „Spocznij. Do hymnu 

państwowego" 

uczestnicy w postawie  

"spocznij" 

postawa  

 zasadnicza  

postawa "salutowanie w 

miejscu" 

4.  „Po hymnie” uczestnicy w postawie  

"spocznij" 

spocznij - postawa "prezentuj" 

- postawa "spocznij" 

5. „Można usiąść” uczestnicy siadają spocznij postawa "spocznij" 

 

b) wyprowadzenie sztandaru 

1. „Proszę o powstanie” uczestnicy powstają przed 

wprowadzeniem sztandaru 

spocznij postawa "spocznij" 

2. „Baczność! Sztandar 

wyprowadzić” 

uczestnicy w postawie  

 zasadniczej  

- postawa 

zasadnicza  

- wyprowadzenie 

sztandaru 

postawa "zasadnicza" 

postawa "na ramię w 

marszu" 

3. „Spocznij”  uczestnicy siadają     

 

 

11) Ceremoniał przekazania sztandaru. 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

Poczet 

sztandarowy 

Sztandar 

1. „Proszę wstać” uczestnicy wstają postawa 

"spocznij" 

postawa "spocznij" 

2. „Poczet sztandarowy oraz 

nowy skład pocztu  do 

przekazania sztandaru- 

wystąp!” 

uczestnicy postawa 

"zasadnicza" nowy 

skład pocztu występuje i 

ustawia się z przodu 

sztandaru 

postawa  

"zasadnicza" 

-postawa "zasadnicza" 

postawa "prezentuj" 

3. „Sztandar przekazać” uczestnicy postawa  

� zasadnicza � 

dotychczasowa 

asysta przekazuje 

insygnia � 

- chorąży podaje sztandar 

jednej z asysty, 
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ustawia się obok 

nowej asysty po 

lewej i prawej 

stronie   

- przekazuje szarfę potem 

rękawiczki 

- następnie odbiera 

sztandar i przekazuje go 

nowemu chorążemu          

i mówi: 

"Przekazujemy Wam 

sztandar szkoły-symbol 

patriotyzmu i tradycji, 

noście go z dumą              

i honorem" 

- sztandar w postawie 

"spocznij" 

  

4. „Ustępujący poczet 

odmaszerować. Spocznij" 

uczestnicy w postawie 

"zasadniczej" 

nagradzają barwami 

ustępujący poczet, który 

przechodzi na 

wyznaczone miejsce 

postawa 

"zasadnicza" 

postawa 

"spocznij" 

postawa "prezentuj" 

postawa "spocznij" 

5. "Baczność! - sztandar 

wyprowadzić.” 

postawa "zasadnicza" postawa 

"zasadnicza" 

wyprowadzenie 

sztandaru 

postawa "zasadnicza" 

postawa "na ramię           

w marszu" 

6. „Spocznij” uczestnicy siadają     

 

12) Ceremoniał ślubowania klas pierwszych. 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

Poczet sztandarowy Sztandar 

1. „Proszę wstać” Uczestnicy wstają     

2. „Baczność! Sztandar 

wprowadzić.” 

Uczestnicy w postawie 

zasadniczej 

-wprowadzenie 

sztandaru, 

zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

-postawa "na ramię         

w marszu" 

-postawa zasadnicza  

3. „Do ślubowania” Uczestnicy w postawie 

"zasadniczej" ślubujący 

podnoszą prawą rękę do 

Postawa 

"zasadnicza" 

-postawa "prezentuj" 

-postaw "salutowanie      
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ślubowania ( palce na 

wysokości oczu ) 

w miejscu" 

4. „Po ślubowaniu” Uczestnicy "spocznij" 

ślubujący opuszczają 

rękę 

Postawa "spocznij" -postawa "prezentuj" 

-postawa "zasadnicza" 

5. „Baczność! - Sztandar 

szkoły wyprowadzić.” 

Uczestnicy postawa  

"zasadnicza" 

- postawa 

zasadnicza  

wyprowadzenie 

sztandaru 

- postawa "zasadnicza" 

- postawa "na ramię       

w marszu"  

6. „Spocznij” Uczestnicy siadają     

  

13) Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły. 

a) Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych 

organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz                    

w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych       

i innych. 

 

 

 

 

      §12 

ZASADY I TRYB ZMIANY STATUTU 

 
1. Zasady i tryb zmiany statutu. 

1) Statut Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II może ulec zmianie w całości lub 

w części. Postępowanie w sprawie zmiany Statutu wszczyna się na wniosek Rady 

Pedagogicznej, Dyrektora szkoły lub organu prowadzącego złożony do Rady 

Pedagogicznej. W przypadku zmiany przepisów prawnych wniosek w sprawie 

dostosowania Statutu do obowiązujących przepisów ustawowych składa do Rady 

Pedagogicznej z urzędu Dyrektor szkoły. 

2) Projekt zmian w niniejszym Statucie przygotowuje i zatwierdza Uchwałą Rada 

Pedagogiczna, a opiniuje Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski. 

3)  W przypadku wielu zmian dokonanych w Statucie Dyrektor szkoły jest upoważniony 

do publikowania ujednoliconego tekstu Statutu. 

4) W sprawach nieuregulowanych w Statucie ma zastosowanie Ustawa o systemie 

oświaty oraz przepisy wykonawcze. 

5) Statut szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) 

uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. 
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      §13 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 254, poz. 2572   

z późniejszymi zmianami).  

2. Ustawa  z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz zmianie 

niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 56, poz. 456). 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674    

z późniejszymi zmianami). 

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

ramowego statutu publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 

624 z późniejszymi zmianami).  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i  egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. nr 83,poz. 

562 z późniejszymi zmianami – stan obowiązujący na dzień 01. 09. 2009  

 

                                             

 

                                                      §14    

 
Niniejszy Statut – tekst ujednolicony uchwalono i zatwierdzono na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej Uchwałą nr 19/2013/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. i wchodzi w życie z 

uchwalenia. 

 Statut został znowelizowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły 

 Jest to jednolity tekst Statutu Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach.
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