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STATUT PUBLICZNEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 9 

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 
W PRUSZKOWIE 

 
Podstawa prawna: 

– Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

– Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 62 
z późn. zm.). 

– Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkole publicznej (Dz. U. Nr 83, 
poz. 562, z późn. zm.) 

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

– Ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o 
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2013 
r. poz. 1265). 
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I 
NAZWA I ADRES SZKOŁY 

§1 
Szkoła nosi nazwę:  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej – Curie 
05-800 Pruszków, ul. Mostowa 6 
 

II 
INNE INFORMACJE O SZKOLE 

§2 
1. Szkoła jest publiczną sześcioklasową szkoła podstawową  
2. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Pruszków. Organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty. 
3. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

4. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej 
dostępności. 

5. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 
przepisach. 

6. Szkoła realizuje ustalone dla tego typu szkoły: 

1) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych 
2) ramowy plan nauczania 

7. Szkoła realizuje wewnątrzszkolny system oceniania na podstawie rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej. 

8. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną z dożywianiem.  
9. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.  

                                                                
III 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
§3 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na 
jej podstawie. 

2. Szkoła zapewnia realizację prawa dzieci do kształcenia, wychowania i opieki 
odpowiednio do ich wieku, osiągniętego rozwoju i indywidualnych możliwości. 

3. Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia, jako nadrzędnego celu pracy 
edukacyjnej. 

4. W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom, odpowiednio do ich wieku 
i możliwości poznanie wiedzy o przyrodzie, życiu społecznym i kulturze. 
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Zapewnia naukę poprawnego swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania, 
rozwijanie zdolności umysłowych (poznawczych) i osobowych. 

5. Szkoła stwarza warunki do nabywania umiejętności planowania, organizowania 
i oceniania własnej nauki, skutecznego porozumiewania się, współdziałania 
w zespole, pracy w grupie, rozwiązywania problemów, poszukiwania 
i przetwarzania informacji, łączenia teorii z praktyką, rozwijania sprawności 
umysłowej, negocjowania rozwiązywania konfliktów. 

6. Szkoła, wspomagając wychowawczą rolę rodziny, działa na rzecz wszechstronnego 
rozwoju osobowego – w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, 
zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. 

7. Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, powinni współdziałać na 
rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, 
umiejętności i postaw. Ma to szczególne zastosowanie w kształceniu 
wczesnoszkolnym.  

8. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów 
rozwojowych dziecka:  

1) etap 1 – klasy I-III 

2) etap 2 – klasy IV-VI 
9. Integracji wiedzy nauczanej w szkole służą: 

1) kształcenie wczesnoszkolne w klasach I-III 
2) bloki przedmiotowe i ścieżki edukacyjne w klasach IV-VI 

10. Działalność edukacyjną szkoły określa: 
1) szkolny zestaw programów nauczania 

2) program wychowawczy szkoły 
3) program profilaktyki 

11. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o których mowa w pkt. 
9 uchwala Rada pedagogiczna ,po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego. 

12. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu 
podnoszenie jakości realizacji zadań szkoły. 

13. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem 
w szczególności ich potrzeb rozwojowych i zainteresowań. 

14. Szkoła może organizować oddziały integracyjne, zgodnie z odrębnymi przepisami 
w tym zakresie. 

15. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 
rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Zadania te realizują 
pedagog, psycholog i wychowawcy. 

16. Realizacja zadań wymienionych pkt. 10-13 uzależniona jest od możliwości 
finansowych i kadrowych szkoły. 

17.  Szkoła organizuje zajęcia edukacyjne „wychowanie do życia w rodzinie”. Zajęcia 
te organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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18. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i   
zagrożonej niedostosowaniem społecznym. 

 

IV 
NAUKA RELIGII W SZKOLE 

§4 
1. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii dla uczniów, 

których rodzice wyrazili zgodę. 
2. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być 

powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

3. Dla uczniów, których rodzice świadomie zrezygnowali z nauki religii, szkoła 
zapewnia opiekę w świetlicy lub bibliotece szkolnej. 

4. Nauczyciele religii wchodzą w skład Rady Pedagogicznej szkoły, nie przyjmują 
jednak obowiązków wychowawcy. 

5. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego. 
6. Nauka religii odbywa się w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Ze względu na 

trudności lokalowe szkoły tygodniowy wymiar może wynosić 1 godzinę. Decyzję 
podejmuje biskup diecezji kościoła katolickiego. 

7. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 
8. Ocena z religii jest wystawiana według obowiązującej skali ocen przyjętej 

w szkole. 
9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z religii jest wliczana do średniej ocen ze 

wszystkich przedmiotów. 
10. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia 

z zajęć edukacyjnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Opiekę nad 
uczniami w tym czasie sprawują katecheci i wychowawcy klas. 

11. O terminie rekolekcji Dyrektor szkoły powinien być powiadomiony miesiąc 
wcześniej.  

12. Uczniowie, którzy uczestniczą w nauce religii innego wyznania niż katolickie, 
mają prawo do wpisania oceny końcowo rocznej na świadectwie szkolnym na 
podstawie świadectwa wydanego przez zwierzchników innych religii. 

 

V 
ZADANIA PEDAGOGA, PSYCHOLOGA SZKOLNEGO 

I LOGOPEDY 
§5 

1. Zadania szkoły w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej 
i pedagogicznej realizuje pedagog, psycholog szkolny i wychowawcy klas. Do 
szczegółowych zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy: 
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1) W zakresie zadań ogólnorozwojowych: 

a) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, 
b) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, 

c) koordynowanie prac zespołu dokonującego badań dojrzałości szkolnej, 
d) udzielanie rodzicom porad, ułatwiających rozwiązywanie przez trudności 

w wychowaniu własnych dzieci. 
2) W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej: 

a) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach 
szkolnych uczniom  napotykającym na szczególne trudności w nauce, 

b) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania 
mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (terapia, korekcja, reedukacja), 

c) organizowanie różnych form terapii zajęciowej dla uczniów z objawami 
niedostosowania społecznego.  

3) W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej: 
a) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, 

b) udzielanie  porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle 
konfliktów rodzinnych, 

c) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach 
rówieśniczych i środowiskowych, 

d) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci. 
4) W zakresie pomocy materialnej: 

a) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym 
i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, 
uczniom z rodzin wielodzietnych mających trudności materialne, 
organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp., 

b) dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy uczniom wymagającym 
szczególnej opieki, 

c) dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom posiadającym szczególnie 
trudne warunki materialne, 

d) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych 
środowiskowo do odpowiednich instytucji dla nieletnich, 

e) wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do 
placówek opieki całkowitej. 

2. Pedagog i psycholog szkolny pracują w oparciu o roczny plan pracy. 
3. Pedagog i psycholog szkolny współpracują z wychowawcami klas, szkolną służbą     

zdrowia, Kuratorium Oświaty, Sądem, Policją, PCK, Poradnią Pedagogiczno- 
Psychologiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, itp. 

1) organizacja współdziałania z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: 
każdego roku we wrześniu Dyrektor Poradni w Pruszkowie organizuje spotkanie 
informacyjne dla dyrektorów, pedagogów i psychologów, na których prezentowana 
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jest oferta Poradni oraz omawiane są zasady współpracy z wyżej wymienioną 
placówką na dany rok szkolny. Z ramienia Poradni wyznaczany jest na początku 
roku szkolnego opiekun szkoły (opiekunowie prezentowani są na spotkaniu 
informacyjnym), z którym szkoła kontaktuje się w sprawach bieżących, 
dotyczących rozwiązywania problemów. Opiekunowie mają do dyspozycji dni 
pracy w terenie, w czasie których po uzgodnieniu terminów odwiedzają szkołę. 
Współpraca z PPP przebiega w następujący sposób: 

a) spotkania z opiekunem z PPP na terenie szkoły  raz w miesiącu. 
W spotkaniu bierze udział pedagog i psycholog szkolny (9 spotkań w ciągu 
roku szkolnego). 

b) szkolenie Rady Pedagogicznej przez specjalistę z PPP. 

c) przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych zamkniętych dla 
uczniów klas czwartych, piątych i szóstych. 

d) przeprowadzenie diagnozy psychologicznej wskazanych uczniów. 
e) umożliwienie udziału wskazanych uczniów w terapii indywidualnej 

i grupowej w poradni. 
f) przeprowadzenie konsultacji i szkoleń dla rodziców. 

g) konsultacje telefoniczne ze specjalistami z PPP, 
2) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej polega na: 

a) udziale uczniów klasy szóstej w konkursie „Narkotyki! Dlaczego NIE!” 
b) zgłoszeniu pisemnym potrzeby objęcia rodziny ucznia opieką asystenta 

rodzinnego, 
c) pisemne zgłoszenie prośby o doraźną pomoc materialną dla ucznia, 

d) przeprowadzeniu dla rodziców warsztatów psychoedukacyjnych, 
e) przeprowadzeniu na terenie szkoły warsztatów dla uczniów, 

3) Współpraca z Policją polega na: 
a) doraźnej pomocy funkcjonariuszy w sytuacji niebezpiecznego zachowania 

się ucznia w szkole, 
b) zgłaszania przez szkołę do Sekcji Nieletnich wszelkich zachowań uczniów 

mających charakter przemocy  wobec innych uczniów lub pracowników 
szkoły, 

c) zgłaszania przez szkołę do Sekcji Nieletnich wszelkich działań uczniów 
mających znamiona przestępczości, 

d) na pisemną prośbę z Sekcji Nieletnich wydaje się ze szkoły opinie 
o uczniach, 

4) Współpraca z Sądem polega na: 
a) kontaktowaniu się z kuratorami sądowymi, którzy opiekują się uczniami 

naszej szkoły, 
b) zgłaszania na piśmie do Sądu próśb o wgląd w sytuację rodziny uczniów, 

c) zgłaszaniu na piśmie do Sądu próśb o wyrażenie zgody na umieszczenie 
ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze w odpowiednich ośrodkach, 
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d) na wydawaniu opinii o uczniach , na pisemną prośbę z Sądu.  

4. Do zadań logopedy szkolnego należy: 
1) Organizacja gabinetu logopedycznego, przegląd pomocy dydaktycznych, 

uzupełnienie dokumentacji. 
2) Konsultacje z wychowawcami klas odnośnie zgłoszeń uczniów na badania 

logopedyczne. 
3) Badania przesiewowe uczniów klas 0-3. 

4) Badania diagnostyczne uczniów z zaburzeniami w komunikacji językowej 
mające na celu ustalenie przyczyn oraz trudności (diagnoza nie jest aktem 
jednorazowym). Wydanie opinii logopedycznej na prośbę rodzica lub 
nauczyciela. 

5) Prowadzenie terapii logopedycznej mającej na celu poprawę kompetencji 
językowej u uczniów z wadliwą wymową. Usprawnienie funkcji mowy poprzez 
ćwiczenia: oddechowe, motoryki i narządów artykulacyjnych, artykulacyjne, 
słuchu fonematycznego, płynności mówienia, głosowe, dykcji, itp. 

6) Prowadzenie dokumentacji :dziennik, karty diagnozy, opracowanie Planów 
Działań Wspierających. 

7) Kierowanie uczniów w razie zaistniałej potrzeby na badania specjalistyczne: 
pediatryczne, audiologiczne, psychologiczne, neurologiczne, dentystyczne 
chirurgiczne, ortodontyczne, itp. 

8) Konsultacje logopedyczne z rodzicami mającymi wątpliwości i pytania 
odnośnie prawidłowego rozwoju mowy u dziecka. Udostępnienie fachowej 
literatury. 

9) Pomoc nauczycielom i wychowawcom w organizowaniu materiałów do pracy 
z dziećmi z zaburzoną wymową. 

10) Informowanie dyrektora szkoły o przebiegu pracy diagnostyczno-
terapeutycznej logopedy szkolnego (sprawozdania: semestralne i roczne). 

11) Doskonalenie warsztatu pracy logopedycznej poprzez udział w doskonaleniu 
zawodowym. 

 

VI 
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ 

§6 
1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz podczas 
zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią. 
1) Dyrektor szkoły odpowiada za stworzenie bezpiecznych warunków do 

przeprowadzenia zajęć w szkole. 

2) W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
budynek szkoły wewnątrz, na zewnątrz oraz teren wokół szkoły i boiska 
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szkolne zostały objęte nadzorem kamer   w  ramach monitoringu wizyjnego. 
Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w sekretariacie szkoły. 

3) Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 14 dni, zasady wykorzystania zapisu 
monitoringu są określone w programie profilaktyki szkoły. 

4) Dostęp do danych z monitoringu mają osoby upoważnione przez Dyrektora 
szkoły.  W uzasadnionych przypadkach dostęp do danych mogą mieć także 
funkcjonariusze Policji. 

5) Monitoring wizyjny nie obejmuje sal dydaktyczno – wychowawczych i toalet. 
6) Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice /prawni opiekunowie/ są 

informowani o monitoringu oraz zasadach jego wykorzystania.   
7) Pielęgniarka sprawuje opiekę nad zdrowiem uczniów w szkole. Współpracuje 

z nauczycielami w zakresie promowania i realizacji edukacji zdrowotnej.                             
8) Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za stan szkolenia pracowników w zakresie 

bhp. 
9) Zadania nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie 

lekcji, zajęć i przerw w obiektach szkolnych:  
a) każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, w którym 

prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenie musi niezwłocznie sam usunąć, 
albo zgłosić kierownictwu szkoły, 

b) kontrolować  obecność uczniów na każdej lekcji oraz reagować na nagłe 
„zniknięcie” ucznia ze szkoły, 

c) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku każdy prowadzący zajęcia 
musi szczególnie zadbać o: wyłączenie głównego zaworu gazu, wyłączenia 
napięcia prądu elektrycznego ze stanowisk uczniowskich, kontrolowanie, 
czy gaśnica  znajduje się we właściwym miejscu, uniemożliwienie uczniom 
dostępu do substancji trujących, opracowanie regulaminu pracowni, 
a w nim zasad bezpieczeństwa i zapoznanie z nim uczniów na początku 
roku szkolnego, 

d) w salach i na boiskach nauczyciel musi sprawdzić sprawność sprzętu 
sportowego przed rozpoczęciem zajęć, zadbać o dobrą organizację zajęć 
i zdyscyplinowanie uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie 
muszą być asekurowani przez nauczyciela. Nie wolno wydawać dzieciom 
(bez zezwolenia nauczyciela) sprzętu sportowego, 

e) nauczyciel prowadzący wychowanie fizyczne zobowiązany jest do 
pełnienia dyżurów w czasie przerw, w czasie rozbierania i ubierania się 
uczniów, 

f) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać 
niebezpiecznym zabawom i zachowaniom; dyżur musi być pełniony 
aktywnie, 

g) w razie konieczności nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw 
międzylekcyjnych na boisku szkolnym. 

2. Na pierwszych lekcjach w danym roku szkolnym nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów oraz wychowawcy klas zapoznają uczniów z regulaminami 
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poszczególnych pracowni oraz zasadami bezpieczeństwa na przerwach, w drodze 
do i ze szkoły.  

3. Bezpieczeństwo na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych reguluje 
regulamin organizowania wyjść i wycieczek szkolnych. 

4. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – od momentu jego przyjścia do 
szkoły do momentu jego wyjścia ze szkoły. 

5. Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla 
grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły. 

6. Rodzice, którzy nie odprowadzają dziecka do szkoły, a jedynie odwożą je do 
bramy szkoły oraz nie odbierają dziecka ze szkoły, tylko czekają na nie przed 
bramą szkoły powinni przekazać szkole pisemne oświadczenie, że wyrażają zgodę 
na samodzielne dojście dziecka do szkoły oraz samodzielny powrót do domu 
i biorą za nie w tym czasie odpowiedzialność.                                                 

                                          

VII 
ORGANY SZKOŁY 

§7 
1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły 
2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Rodziców 
4) Samorząd Uczniowski 

                                                                                                                               

VIII 
DYREKTOR SZKOŁY 

§8 
1.  Zadania Dyrektora w kierowaniu szkołą: 

1) Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz              
reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 
w szkole, 

3) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) Realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w 
ramach ich kompetencji, 

5) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym 
przez Radę rodziców, z funduszu miejskiego i ponosi odpowiedzialność za ich 
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prawidłowe wykorzystanie oraz organizuje administracyjną, finansową 
i gospodarczą obsługę szkoły, 

6) Podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca informacje o szkolnym 
zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które mają 
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 

7) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

8) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających  z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego ucznia. 

2. Dyrektor – zgodnie z obowiązującymi przepisami decyduje w sprawach: 
1) Tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) Programów zajęć lekcyjnych, dydaktyczno-wychowawczych i korekcyjno-
kompensacyjnych, programów ogólnoszkolnych uroczystości i imprez, 
wycieczek, środowiskowych zajęć sportowych i rekreacyjnych, 

3) Przyjmowania uczniów do szkoły oraz zmiany przez nich klasy lub oddziału, 

4) Wstrzymania wykonania wobec ucznia kary wymierzonej decyzją Rady 
Pedagogicznej, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie - do czasu ponownego 
rozpatrzenia sprawy przez Radę, 

5) W uzasadnionych przypadkach wnioskuje do Kuratorium Oświaty 
o przeniesienie  ucznia do innej szkoły, 

6) Wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

7) Sporządzania statystycznych i opisowych analiz, sprawozdań lub innych 
informacji o działalności szkoły, 

8) Zwoływania zebrań Rady Pedagogicznej, 
9) Zawieszenia uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli jest sprzeczna 

z obowiązującymi przepisami prawa, zawieszania lub uchwalania uchwał 
i decyzji Rady Rodziców oraz organizacji działających w szkole – sprzecznych 
ze Statutem Szkoły. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje 
w sprawach: 

1) Zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
2) Przyznawania nagród dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 
3) Wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4) Niedopuszczenia pracownika do zajęć w przypadkach wymagających 
natychmiastowego odsunięcia go od dzieci, 

5) Zakres czynności i kompetencji wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących 
funkcje kierownicze w szkole, 

6) Zakresów czynności pracowników ekonomicznych, administracyjnych oraz  
obsługi 
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7) Powierzania czasowego zastępstwa wicedyrektorowi szkoły, 

8) Dokonuje przydziału stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio 
z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego, w ramach 
przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego oraz 
dodatkowych, odpłatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych 
i opiekuńczych, 

9) Przydziału godzin ponadwymiarowych, uwzględniając potrzeby szkoły oraz 
kwalifikacje merytoryczne i postawy zawodowe nauczycieli. 

4. Dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do organu bezpośrednio nadzorującego 
szkołę w sprawach: 
1) Zatwierdzania projektu organizacji pracy szkoły, 

2) Przyznawania nagród dyrektora szkoły wyróżniającym się nauczycielom 
i innym pracownikom, 

3) Występuje z wnioskiem do organu nadzorującego szkołę o przyznanie nagród 
Kuratora Oświaty oraz odznaczeń Ministra Edukacji Narodowej, 

4) Wyciągnięcia konsekwencji w trybie dyscyplinarnym w przypadku naruszenia 
przez nauczyciela obowiązków lub godności zawodu nauczycielskiego. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, 
Radą Pedagogiczną, rodzicami, i Samorządem Uczniowskim. 

6. Dyrektor szkoły może powołać organ doradczy dyrektora, w skład którego 
wchodzą: wicedyrektor, przedstawiciele związków zawodowych działających 
w szkole, a także inni członkowie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.   

7. Zasady powoływania na stanowisko Dyrektora szkoły określają odrębne przepisy. 

 

IX 
RADA PEDAGOGICZNA 

§9 
1. Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział 
z głosem doradczym osoby zaproszone przez Jej Przewodniczącego za zgodą lub 
na wniosek Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna może pracować w: 
1) Zespole Wychowawczym, 

2) Zespole Opieki nad Dzieckiem, 
3) Zespołach klasowych, 

4) Zespołach problemowych 
3. Przewodniczących powołuje Dyrektor szkoły, zatwierdza  Rada Pedagogiczna. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły: 
1) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, 
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2) Jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jego członków o terminie 
i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady, 

3) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej. 

5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 
1) Zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 

2) Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców, 
4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) Zatwierdzanie wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły 
w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz wymierzania kar, 

6) Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, ustala w drodze uchwały szkolny 
zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników 

a) dotyczy klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej,  
b) w stosunku do pozostałych klas, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego 

przebiegu procesu dydaktycznego w ramach rozpoczętego etapu 
edukacyjnego,  

– Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, że w szkolnym zestawie 
podręczników będzie więcej niż trzy podręczniki dla danych zajęć 
edukacyjnych.  

7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
2) Projekt planu finansowego szkoły, 

3) Wnioski Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

7.    Rada Pedagogiczna: 

1) Przygotowuje projekt Statutu Szkoły, albo jego zmian i przedstawia do 
zatwierdzenia Radzie Rodziców, 

2) Może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie 
z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 
kierowniczej w szkole, 

3) W przypadkach określonych w ust.2 organ prowadzący szkołę albo Dyrektor są 
obowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od 
otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej, 

4) Może występować z wnioskiem do organu  prowadzącego szkołę o nagrody dla 
Dyrektora szkoły. 
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8. Posiedzenia Rady Pedagogicznej: 

1) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej 2/3 jej członków, 

2) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, 
3) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, 

4) Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów 
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

9. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w każdym semestrze (okresie) w związku z zatwierdzeniem wyników 
klasyfikowania i promowania uczniów, śródokresowe i po zakończeniu rocznych 
zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane 
z inicjatywy Przewodniczącego, Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę 
albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

10. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów odbywa się zgodnie 
z Zarządzeniem Ministra Edukacji. 

1)  Jeżeli uczeń zdawał egzaminy poprawkowe w sierpniu, to w jego   arkuszu 
ocen powinny znajdować się daty dwóch uchwał Rady   Pedagogicznej 
dotyczących klasyfikacji i promocji uczniów – z  czerwca i sierpnia 

11. W przypadku ucznia obcokrajowca Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę 
o skreśleniu go z listy uczniów w następujących przypadkach: 

1) Nieobecności ucznia jest nieusprawiedliwiona co najmniej 1 miesiąc, 
2) Rodzice nie zgłaszają się na wezwanie wychowawcy, pedagoga szkolnego, 

3) Został przeprowadzony wywiad wychowawcy lub pedagoga w miejscu 
zamieszkania, 

4) Nie można ustalić miejsca pobytu ucznia i jego rodziny – wniosek do Policji, 
Ośrodka dla Uchodźców, CPPR-u i zwrotna odpowiedź, 

5) Wygaśnięcie karty pobytu. 
12. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę dopiero po wyczerpaniu wszystkich 

możliwości z pkt 11. 
13. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor w drodze decyzji 

administracyjnej. Decyzja taka musi zawierać: 
1) Numer, oznaczenie organu wydającego decyzję, datę wydania, 

2) Podstawę prawną – art. Statutu szkoły, 
3) Uzasadnienie decyzji. 
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X 
RADA RODZICÓW 

§10 
1. Rada Rodziców działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dn. 9 listopada 1989r. w sprawie form współdziałania rodziców i opiekunów ze 
szkołami i organami nadzorującymi szkoły  oraz Ustawę z dn. 11 kwietnia 2007 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty. 

2. Zadania Rady Rodziców: 

1) Rada Rodziców jest samorządowym przedstawicielstwem rodziców 
współdziałających z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem 
Uczniowskim, władzami oświatowymi, w realizacji zadań szkoły, 

2) Za pośrednictwem Rady Rodziców rodzice współdziałają ze szkołą, 

3) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły, 

4) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. 

§11 

1. Szczegółowe zadania Rady Rodziców: 

1) Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły, 
2) Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 

3) Współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań 
opiekuńczych szkoły, 

4) Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom 
młodzieżowym i społecznym działającym w szkole, 

5) Uczestnictwo w planowaniu wydatków szkoły, 
6) Przejmowanie działań na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych 

dla szkoły, zwłaszcza na jej działalność opiekunce-wychowawczą, 
7) Występowanie do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, 

8) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego 
szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 
skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli, 

9) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 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, 

10) Opiniuje plan nadzoru pedagogicznego. 

2. Struktura organizacyjna Rady Rodziców: 
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1) W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 
oddziału, 

2) Kadencja Rady Rodziców trwa dwa lata, 
3) W posiedzeniu Rady rodziców bierze udział Dyrektor Szkoły lub wyznaczony 

przez niego członek Rady Pedagogicznej, 
4) Organa Rady Rodziców wyłaniane są spośród członków Rady na zebraniu 

ogólnym 
5) Działalnością Rady Rodziców kieruje Przewodniczący wspólnie ze swymi 

zastępcami, sekretarzem i skarbnikiem, 
6) Rada rodziców na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego składu prezydium, 

7) W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą z urzędu: 
a) przewodniczący, 

b) wiceprzewodniczący, 
c) sekretarz, 

d) dyrektor szkoły, 
8) Rada Rodziców wyłania spośród swych członków Komisję Rewizyjną 

w liczbie 3 członków. 
3. Tryb podejmowania uchwał: 

1) Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, 
2) Uchwały Rady rodziców zapadają zwykłą większością głosów.  

4. Gromadzenie i wydatkowanie funduszy Rady Rodziców: 
1) fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek oraz z: 

a) Dochodów osiągniętych przez Radę, 
b) Dotacji, 

c) Darowizn. 
2) Rada Rodziców posiadane fundusze wydatkuje zgodnie z planem finansowym 

lub na podstawie uchwały Rady. 
5. Postanowienia końcowe: 

1) Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje ogólne zebranie 
rodziców, które zatwierdza Regulamin Rady Rodziców, akceptuje 
sprawozdania Rady, a także może odwołać przewodniczącego lub członków 
Rady, 

2) Członkowie Rady rodziców pełnią swoje  funkcje społecznie, 
3) Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia. 
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XI 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

§12 
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany 

przez ogól uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy 
samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

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

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz 
Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, 
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania z jego treścią, celem 

i stawianymi wymogami, 
2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań, 

4) Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 

6) W głosowaniu tajnym prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów 
Samorządu, których kadencja trwa przez 2 lata. 

                                                    

XII 
WICEDYREKTOR SZKOŁY 

§13 
1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. Jedno stanowisko wicedyrektora 

przypada na nie mniej niż 12 oddziałów. Wicedyrektora powołuje i odwołuje 
Dyrektor Szkoły, przedstawiając kandydata Radzie Pedagogicznej. 

2. Wicedyrektor przejmuje na siebie część zadań Dyrektora szkoły, w szczególności: 
1) Pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce, 

2) Przygotowuje projekty dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły: 
a) rocznego planu pracy oraz działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły, 

b) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych 
c) kalendarza szkolnego, 
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3) Organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej kształcenia 
zintegrowanego, wychowawców klas, świetlicy i biblioteki szkolnej oraz 
pedagoga szkolnego i psychologa, 

4) Utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami, a także przyjmuje 
rodziców i odpowiada na ich postulaty i skargi, 

5) Współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz z ramienia dyrekcji szkoły 
z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

3. Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 
zawodowym nauczycieli, nauczycieli świetlicy, biblioteki, pedagoga szkolnego, 
psychologa, wychowawców klas. 

4. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego 
harmonogramu. 

5. Nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie 
szkolnym. 

6. Uprawnienia wicedyrektora szkoły: 

1) Jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły, 
pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, 

2) Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas 
pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia 
funkcji zastępcy dyrektora, ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych 
i wydawania poleceń, 

3) Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo-
opiekuńczego w całej szkole, 

4) Ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny , do formułowania projektu oceny 
pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny 
wychowawczo-opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców, 

5) Ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar 
porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym, 

6) Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem „wicedyrektor szkoły” oraz 
podpisywanie pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań 
i kompetencji. 

7. Wicedyrektor odpowiada: 
1) Jak każdy nauczyciel, 

2) Służbowo przed Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i organem 
prowadzącym szkołę, za: 

a) sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno-
wychowawczych, 

b) poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 
c) poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym, 
d) prawidłowość postępowania szkoły w związku z obowiązkiem szkolnym 

w obwodzie szkoły, 



 20 

e) bezpieczeństwo i osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas 
pełnienia przez siebie funkcji zastępcy dyrektora oraz podczas bieżącego 
nadzoru nad szkołą,  

f)  stan sprawności technicznej (usuwanie zagrożeń) bazy lokalowej.  

                                                

XIII 
ORGANIZACJA SZKOŁY 

§14 
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych określają Zarządzenia MEN w sprawie 
organizacji roku szkolnego.  

§15 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku określa 
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dn. 30 kwietnia 
każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.  

2. Arkusz organizacji opiniowany jest przez Kuratorium Oświaty i zatwierdzony 
przez organ prowadzący szkołę.  

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły, 
pedagogicznych oraz administracji i obsługi ,łącznie z liczbą stanowisk 
kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w tym 
kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ 
prowadzący szkołę.  

§16 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym 
z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu 
programów dla danej klasy, dopuszczonych do  użytku szkolnego. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 uczniów.  

3. W przypadku przyjęcia z urzędu w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 
dydaktycznych do oddziału klasy I lub II szkoły podstawowej, ucznia 
zamieszkałego w obwodzie szkoły, jeżeli liczba uczniów zwiększa się i przekracza 
25 dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej rodziców dzieli dany 
oddział. 

4. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, zwiększając liczbę uczniów w 
oddziale ponad liczbę 25 na wniosek rady oddziałowej rodziców oraz po uzyskaniu 
zgody organu prowadzącego. 

5. Liczba uczniów w oddziale klas I – II  szkoły podstawowej może być zwiększona nie 
więcej niż o 2 uczniów. 

6. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I –II szkoły podstawowej zostanie zwiększona, 
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela 
prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 
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7. Oddział, w którym zwiększono liczbę uczniów, może funkcjonować ze zwiększoną 
liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

§17 

1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 
i wychowawczych określa tygodniowy  rozkład zajęć ustalanych przez dyrektora 
szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział 
czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; 
szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel.  

§18 
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.  
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z 

zakresu kształcenia ogólnego 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne do których zalicza się zajęcia z języka obcego 

nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona 
podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do 
szkolnego zestawu programu nauczania 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

6) formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także: nauka religii, 
zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej, religijnej. 

7) zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 organizuje dyrektor szkoły, za 
zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i 
rady rodziców  

8) szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w pkt. 2, 3, 4, 5,6 zajęcia 
edukacyjne 

9) zajęcia wymienione w pkt.  3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem 
wolontariuszy. 

2. Zajęcia szkolne (lekcyjne i pozalekcyjne) zaczynają się o godzinie 800, a kończą się 
o godzinie 1800.  

3. Czas trwania godziny lekcyjnej: 
1) w klasach I-III wynosi 45 minut, 

2) w klasach IV-VI wynosi 45 minut.  
4. Ze względu na bezpieczeństwo i specjalne warunki nauki, zajęcia z wychowania 

fizycznego, informatyki, języka angielskiego w klasach IV-VI podzielono na 
2 grupy: dziewcząt i chłopców. Łączna liczba w grupie nie może być niższa niż 
12 osób.  
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5. Szkoła prowadzi zajęcia nieobowiązkowe z reedukacji i gimnastyki korekcyjnej. 
Liczba uczestników na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej nie powinna 
przekraczać 12 osób. 

6. Na prośbę rodziców szkoła może zorganizować naukę języka obcego w klasach I-
III i IV-VI. 

7. W szkole mogą  być tworzone oddziały przedszkolne realizujące programy 
wychowania przedszkolnego. 

 

XIV 
PRAKTYKI 

§19 
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy z zakładów kształcenia nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia 
zawartego między Dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi 
nauczycielami a szkołą wyższą. 

 

XV 
ŻYWIENIE 

§20 
1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia pełnego 

obiadu w stołówce szkolnej. 
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor szkoły 

w porozumieniu z Radą Rodziców. Uwzględnia się możliwość częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki 
w zakresie żywienia (stosownie do posiadanych środków) 

 

XVI 
BIBLIOTEKA SZKOLNA 

§21 
1. Zagadnienia ogólne 

1) Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 
2) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły 

i rodzice. 
3) Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, 

nauczyciele i inni pracownicy na podstawie legitymacji służbowej, rodzice zaś 
na podstawie karty czytelnika dziecka. 

4) Uczniowie mogą korzystać z czytelni multimedialnej. 
2. Funkcje biblioteki 
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1) Służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera 
doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

2) Pełni w szkole rolę ośrodka informacji dla uczniów oraz służy pomocą 
i doradztwem nauczycielom. 

3) Jest pracownią dydaktyczną ,w której zajęcia prowadzą nauczyciele 
bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze 
zgromadzonych zbiorów (prasa, kasety magnetowidowe, płyty CD). 

3. Organizacja biblioteki 
1) Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor szkoły, który: 

a) zapewnia właściwe pomieszczenia, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę 
i środki finansowe na działalność biblioteki, 

b) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, dba o jej protokolarne przekazanie 
przy zmianie pracownika. 

2) Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni, 
która jest wyposażona w sprzęt audiowizualny i komputery z dostępem do 
Internetu. 

3) Zbiory biblioteki: 

a) biblioteka gromadzi następujące materiały: 
- wydawnictwa informacyjne, podręczniki i programy szkolne dla 
nauczycieli, podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego, lektury 
podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania, lektury 
uzupełniające do języka polskiego, wybrane pozycje literatury pięknej, 
wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa, odpowiednią 
prasę dla dzieci oraz nauczycieli, podstawowe wydawnictwa z psychologii, 
filozofii, pedaliki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania, materiały 
audiowizualne i programy edukacyjne, 

b) rozmieszczenie zbiorów: 

- literatura  piękna stoi w  układzie działowym, literatura 
popularnonaukowa i naukowa – według UKD, lektury do języka polskiego 
– alfabetycznie według klas, księgozbiór podręczny – w czytelni, 

c) czasopisma przechowuje się w bibliotece przez 1 rok, czasopisma 
metodyczne przez 3 lata, 

d) prasa i księgozbiór podręczny udostępniany jest w czytelni i do pracowni 
na zajęcia. 

4) Pracownicy biblioteki: 

a) biblioteką szkolną kierują nauczyciele bibliotekarze, 
b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy. 

5) Czas pracy biblioteki: 
a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych 

zgodnie z organizacją roku szkolnego, 
b) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrekcją szkoły, 
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c) okres udostępniania zostaje zmieniony w czasie przeprowadzania 
w bibliotece skontrum,  

d) jeden dzień w tygodniu nauczyciele bibliotekarze przeznaczają na prace 
związane z zakupem, opracowaniem i konserwacją zbiorów oraz na 
samokształcenie i doskonalenie zawodowe, 

e) uczniowie mogą korzystać z biblioteki począwszy od pierwszej przerwy 
lekcyjnej a skończywszy na przedostatniej przerwie. 

f) z czytelni multimedialnej 
6) Finansowanie wydatków: 

a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły, 
b) wysokość kwoty przeznaczonej na potrzeby biblioteki ustalana jest na 

początku roku kalendarzowego, 
c) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę rodziców i innych 

ofiarodawców, 
d) biblioteka może zdobywać środki na wydatki organizując kiermasze 

podręczników szkolnych. 
4. Zadania i obowiązki nauczycieli bibliotekarzy 

1)  Praca pedagogiczna.  W ramach pracy pedagogicznej nauczyciele bibliotekarze 
zobowiązani są do: 

a) udostępniania zbiorów wypożyczalni i czytelni, 
b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury, 

c) udzielania informacji, 
d) realizacji ścieżek między przedmiotowych i bloków tematycznych 

w kształceniu zintegrowanym przy współpracy z wychowawcami 
i nauczycielami poszczególnych przedmiotów, 

e) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką 
i pomagających bibliotekarzom w pracy, 

f) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji 
pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa 
w poszczególnych klasach, 

g) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, 
wystawy, imprezy czytelnicze itp.) 

h) gromadzenia i wypożyczania, udostępniania oraz przekazywania uczniom 
bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i  materiałów 
ćwiczeniowych dla klas 1 w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla klas 1,2 i 4 
w roku szkolnym 2015/2016. 

2) Praca organizacyjno-techniczna. W ramach prac organizacyjno-technicznych 
nauczyciele bibliotekarze obowiązani są do: 
a) gromadzenia zbiorów zgodnie z profilem programowymi i potrzebami 

placówki, 
b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie 
techniczne), 

d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych), 

e) organizacji udostępniania zbiorów, 
f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru 

podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych). 
3) Obowiązki nauczycieli bibliotekarzy: 

a) odpowiadają za stan i wykorzystanie powierzonych im zbiorów, 
b) współpracują z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów, 
c) opiekują się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką 

i pomagających bibliotekarzom w pracy, 
d) sporządzają plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy, 

e) prowadzą miesięczną, okresową i roczną statystykę wypożyczeń, dziennik 
pracy biblioteki szkolnej, księgi inwentarzowe, rejestry nabytków, karty 
akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń, 

f) z chwilą wyposażenia biblioteki w komputer z programem bibliotecznym, 
tworzy komputerowy bank wypożyczeń, 

g) doskonali warsztat pracy. 

5. Prawa i obowiązki czytelników 
1) Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki. 

2) Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. 
3) Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, w uzasadnionych przypadkach 

biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem 
terminu ich zwrotu. 

4) Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin. 
5) W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą zostać wyciągnięte 

konsekwencje przewidziane w regulaminie biblioteki. 
6) W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy zwrócić taką samą 

pozycję albo inną, wskazaną przez bibliotekarza. 
7) Wszystkie wypożyczone ksiązki powinny zostać zwrócone do biblioteki przez 

końcem roku szkolnego. 
8) Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie), zobowiązani są do 

pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych 
z biblioteki. 

9) Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą zostać 
przyznane nagrody na koniec roku szkolnego. 

10) Wszystkich czytelników biblioteki obowiązuje przestrzeganie regulaminu 
biblioteki i czytelni. 
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XVII 
ŚWIETLICA SZKOLNA I STOŁÓWKA 

§ 22 
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

ich rodziców  /prawnych opiekunów/, organizację dojazdu do szkoły lub inne 
okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, szkoła zapewnia opiekę w 
świetlicy szkolnej. Świetlica stanowi integralną część szkoły i jest pozalekcyjną 
formą wychowawczo - opiekuńczej jej działalności. Zapewnia ona uczniom 
zorganizowaną opiekę, wychowanie, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, 
umiejętności, odpoczynek po lekcjach oraz pomoc podczas odrabiania 
i powtarzania pracy domowej. 

2. Świetlica szkolna pracuje według programu pracy świetlicy, który stanowi 
załącznik do planu pracy szkoły i jest z nim skorelowany. 

3. Organizacja pracy świetlicy szkolnej: 

1) Organizację i czas pracy świetlicy, gospodarkę miejscami, podział na grupy 
wychowawcze i przydział pracy tych grup wychowawcom, proponuje 
kierownik świetlicy /osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły/, a zatwierdza 
dyrektor szkoły. Godziny świetlicowe i ich ilość, są zatwierdzone w arkuszu 
organizacyjnym pracy szkoły. Kierownik świetlicy/osoba wyznaczona przez 
dyrektora szkoły/ podlega dyrektorowi szkoły, 

2) Świetlica prowadzi zajęcia w dni, w które odbywają się zajęcia dydaktyczne, tj. 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30, zakres i godziny jej pracy 
w dni wolne od zajęć dydaktycznych określa dyrektor szkoły, przy 
jednoczesnym przestrzeganiu zasady 5 dni pracy nauczyciela w tygodniu, 

3) Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, liczba uczniów 
w grupie nie powinna przekraczać 25 osób, 

4) Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z opiekuńczo – wychowawczym oraz 
dydaktycznym programem pracy świetlicy – zatwierdzonym przez dyrektora 
szkoły i radę pedagogiczną, a także zgodnie z miesięcznymi i tygodniowymi 
planami oraz dziennym rozkładem zajęć, 

5) Szczegółowe informacje dotyczące pracy świetlicy, z którymi rodzice /prawni 
opiekunowie/ mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać, określają procedury, 
a także regulamin świetlicy i karta uczestnika świetlicy, 

6) Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia 
prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym. Do dziennika 
zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona 
i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę, do której 
uczęszczają, a także tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się 
obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć; przeprowadzenie zajęć 
wychowawca świetlicy potwierdza podpisem, 

7) Jeżeli zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,  nauczyciel realizuje w ramach opieki 
świetlicowej, do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje tematy przeprowadzonych 
zajęć i odnotowuje obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć oraz 
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dodatkowo odnotowuje, że przeprowadzenie tych zajęć stanowi realizację zajęć 
i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  

8) 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel 
potwierdza podpisem, 

9) W świetle prawa, przyprowadzane i odbieranie dzieci ze świetlicy jest 
czynnością prawną i dlatego też rodzice/prawni opiekunowie/ nie mogą 
powierzać tego obowiązku osobom niepełnoletnim, 

10) W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 17.30, stosuje się następujące 
procedury: 

a) gdy taka sytuacja wystąpi po raz pierwszy, wychowawca próbuje nawiązać 
kontakt z rodzicami/prawnymi opiekunami/ i oczekuje na nich z dzieckiem, 
a po ich przyjściu przeprowadza rozmowę o ewentualnych 
konsekwencjach, 

b)  w razie kolejnego nieodebrania dziecka w wyznaczonym czasie lub w 
przypadku braku kontaktu, wychowawca wzywa Patrol Szkolny z prośbą 
o ustalenie miejsca pobytu rodziców /prawnych opiekunów/ porzuconego 
dziecka, 

c) gdy nie można ustalić miejsca pobytu w/w, Patrol Szkolny zawiadamia 
Wydział do Spraw Nieletnich lub inne organy zajmujące się dziećmi, celem 
rozpoznania sytuacji rodzinnej 
- w  obu przypadkach wychowawca sporządza notatkę służbową 
i informuje o tym zdarzeniu Dyrektora szkoły, wychowawcę klasy 
i pedagoga szkolnego, 

11) W przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko ze świetlicy jest 
odbierane przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu  
narkotyków, wychowawca powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły,  dyrektor 
podejmuję decyzje o niewydaniu dziecka  i nawiązuje kontakt z kolejną osobą 
upoważnioną do odbioru dziecka z placówki - celem jego przekazania; gdy nie 
ma kontaktu z inną osobą - informuje Policję o stanie osoby zobowiązanej do 
opieki nad dzieckiem i o braku możliwości przekazania dziecka innej osobie 
uprawnionej do odbioru; gdy nie ma możliwości kontaktu z inną osobą - 
dyrektor szkoły informuje placówkę opiekuńczą o w/w sytuacji. 

4. Wychowankowie świetlicy: 

1) Uczniowie do świetlicy mogą być zapisani tylko przez rodziców/prawnych 
opiekunów/, w wyjątkowych wypadkach przez dyrektora szkoły, 
wicedyrektora, pedagoga lub psychologa szkolnego, ewentualnie wychowawcę 
klasy, 

2) Do świetlicy są przyjmowani uczniowie z klas I – III, w szczególnych 
wypadkach z grupy "0" i klasy IV – po wcześniejszym uzgodnieniu 
z dyrektorem szkoły, 

3) Do świetlicy – w pierwszej kolejności – są przyjmowani uczniowie z rodzin 
pracujących, nauczycielskich, niepełnych, wielodzietnych, wychowawczo 
zaniedbanych, z rodzin zastępczych, a także dzieci dojeżdżające i dowożone do 
szkoły, 

4) Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Rada 
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Wychowawcza Świetlicy, a zatwierdza  dyrektor szkoły, 

5) Kwalifikowanie i przyjmowanie wychowanków na zajęcia świetlicowe 
dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia – Karty Uczestnika Świetlicy 
wypełnionej przez rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka,  po zapoznaniu się 
ze Statutem i Regulaminem Świetlicy Szkolnej oraz procedurami 
obowiązującymi w świetlicy, 

6) Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego na zajęcia świetlicowe określa 
Kodeks Ucznia, Regulamin Szkoły i Świetlicy, a także procedury obowiązujące 
w świetlicy. 

5. Rada Wychowawcza Świetlicy i Rada Rodziców: 
1) W świetlicy działa Rada Wychowawcza Świetlicy – złożona z wicedyrektora 

szkoły i wychowawców – nauczycieli świetlicy oraz Rada Rodziców Świetlicy 
– wybierana corocznie na wrześniowym zebraniu rodziców dzieci 
uczęszczających na zajęcia świetlicowe, 

2) Na rzecz świetlicy może być pobierana składka, której wysokość jest ustalana 
przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Wychowawczą Świetlicy i Radą 
Rodziców Świetlicy. Środki finansowe uzyskane w ten sposób, są przeznaczone 
na zakup środków i materiałów służących do prawidłowego funkcjonowania 
świetlicy, 

3) Składka jest przyjmowana w świetlicy przez kierownika świetlicy /osobę 
wyznaczoną przez dyrektora szkoły/ lub wychowawców – nauczycieli 
świetlicy, a następnie wpłacana przez w/w do kasy szkoły, 

4) Z kasy szkoły, przez kierownika świetlicy/osobę wyznaczoną przez dyrektora 
szkoły/ jest pobierana zaliczka na zakup materiałów potrzebnych do 
prawidłowego funkcjonowania świetlicy i rozliczana przez w/w osobę 
w wyznaczonym przez kasjerkę terminie, 

5) Faktury i rachunki są przechowywane w kasie szkoły, a kierownik świetlicy 
/osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły/ prowadzi dokumentację finansową 
świetlicy, która jest nadzorowana przez dyrektora szkoły, wicedyrektora oraz 
Radę Rodziców Świetlicy. 

6. Zadania świetlicy. Do zadań świetlicy należy: 

1) Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie gier, zabaw 
ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach oraz na 
powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 

2) Rozwijanie umiejętności manualnych, rozbudzanie zainteresowań 
czytelniczych, wzbogacanie ekspresji twórczej, kształcenie umiejętności 
relaksacyjnych oraz organizowanie zajęć w tym zakresie, 

3) Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej 
rozrywki oraz kształtowanie kultury życia codziennego, 

4) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 
i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia, 

5) Współdziałanie z rodzicami /prawnymi opiekunami/, nauczycielami, 
wychowawcami, a w miarę możliwości z placówkami upowszechniania 
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kultury, sportu, rekreacji i ekologii oraz innymi instytucjami i organizacjami 
działającymi w środowisku, 

6) Eliminowanie zaburzeń zachowania w zakresie podstawowym, 

7) Opiekę przed i po zajęciach szkolnych, a także w trakcie zajęć (oczekiwanie na 
inne zajęcia), 

8) Kształcenie postaw patriotycznych, poszanowanie wartości oraz tradycji 
kulturowych i narodowych. 

7. Pracownicy: 
1) Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są: kierownik świetlicy /osoba 

wyznaczona przez dyrektora szkoły/, wychowawcy – nauczyciele, 
2) Pracę świetlicy organizuje dyrektor szkoły, a kontroluje wicedyrektor, który 

odpowiada za: 
a) całokształt pracy wychowawczo – opiekuńczo i dydaktycznej  świetlicy, 

b) organizowanie  planu pracy i kontrolowanie jej, 
c) nadzorowanie zajęć, 

3) Pracą świetlicy kieruje kierownik świetlicy, a w przypadku, gdy nie ma 
stanowiska kierownika świetlicy – osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły 

4) Zadania kierownika świetlicy /osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły/: 
a) realizowanie poleceń oraz zadań zleconych przez dyrektora oraz 

wicedyrektora, 
b) organizowanie całokształtu pracy wychowawczo - opiekuńczej oraz 

dydaktycznej świetlicy i kierowanie pracą wychowawców świetlicy 
szkolnej, 

c) opracowanie rocznego planu pracy - zgodnie z potrzebami 
i zainteresowaniami dzieci, 

d) opracowanie zastępstw za nieobecnych pracowników, 
e) współpracę z rodzicami, z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką, 

biblioteką szkolną i wychowawcami klas, 
f) organizacja bezpiecznej pracy wychowawców świetlicy szkolnej, 

g) zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków podczas ich pobytu na 
świetlicy szkolnej, 

h) rozstrzyganie problemów zgłaszanych przez rodziców /prawnych 
opiekunów/ dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe, 

i) zatwierdzanie harmonogramów zajęć świetlicowych, 
j) kierowanie podziałem uczniów na grupy wychowawcze, 

k) dbanie o powierzone mienie szkolne, 
l) prowadzenie rekrutacji uczniów do świetlicy, 

m) prowadzenie dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej 
oraz finansowej świetlicy, 
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n) dbanie o dyscyplinę pracy wychowawców świetlicy, 

o) systematyczne wyposażanie świetlicy w materiały potrzebne do jej 
prawidłowego funkcjonowania, 

p)  dbanie o wystrój świetlicy, stołówki i korytarza szkolnego przed świetlicą, 
q) sprawowanie opieki nad dziećmi w stołówce szkolnej, przyjmowanie 

odpisów obiadowych, współpraca z intendentką oraz pracownikami kuchni, 
r) regularne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym, 

s) opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy świetlicy za dany rok 
szkolny i przedstawianie jej wyników na posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej - co najmniej dwa razy w roku szkolnym, a także na 
zebraniach Rady Rodziców Świetlicy oraz Rady Wychowawczej Świetlicy, 

t) reprezentowanie interesów szkoły i świetlicy na zewnątrz w kontaktach 
z instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz dzieci, oświaty, 
kultury, nauki i ekologii, 

5) do zadań wychowawcy – nauczyciela należy: 

a) prowadzenie rekrutacji uczniów do świetlicy, 
b) prowadzenie zajęć zgodnie z  programem pracy świetlicy, 

c) prowadzenie dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej, 
d) realizowanie zadań wychowawczo – opiekuńczych świetlicy zgodnie 

z zaplanowaną działalnością świetlicy szkolnej, 
e) kształtowanie postaw proekologicznych – udział w konkursach, 

f) sprawowanie opieki i zapobieganie sytuacjom stwarzającym możliwość 
zagrożenia życia i zdrowia dziecka, 

g) wdrażanie uczniów do poszanowania wyposażenia świetlicy i zachowanie 
czystości, 

h) współpraca z kierownikiem świetlicy/osobą wyznaczoną przez dyrektora 
szkoły/ oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, 

i) rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej, 
j) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań, 

k) dbanie o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków, 
l) sprawowanie opieki nad dziećmi w stołówce szkolnej i przyjmowanie 

odpisów obiadowych, współpraca z intendentką oraz pracownikami kuchni, 
m) dbanie o wystrój świetlicy, stołówki i korytarza przed świetlicą, 

n) uczestniczenie w pracach i zebraniach Rady Pedagogicznej i Rady 
Wychowawczej Świetlicy, 

o) wspieranie realizacji zdań wychowawczych, opiekuńczych oraz 
dydaktycznych szkoły, 

p) rozwijanie samodzielności, samorządności, współodpowiedzialności 
i współpracy w grupie, 

q) współdziałanie z rodzicami /prawnymi opiekunami/ wychowanków 
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świetlicy, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem 
szkolnym, dyrektorem szkoły, wicedyrektorem, pielęgniarką, biblioteką, 

r) organizowanie pracy świetlicy zgodnie z kalendarzem imprez 
i uroczystości szkolnych, 

s) regularne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym. 

8. Dokumentacja pracy świetlicy.                                                                    
1) W świetlicy jest prowadzona następująca dokumentacja: 

a) roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej świetlicy, 
b) miesięczne plany pracy, tygodniowe i dzienne rozkłady zajęć, 

c) dzienniki zajęć (jeden na grupę), 
d) zeszyty protokołów z posiedzeń Rady Wychowawczej Świetlicy i Rady 

Rodziców Świetlicy, 
e) Karty Uczestników Świetlicy, 

f) Regulamin Świetlicy i procedury obowiązujące w świetlicy, 
g) sprawozdania z pracy świetlicy, 

h) kroniki świetlicy (plastyczne, fotograficzne, DVD, VHS), 
i) dokumentacja finansowa, 

j) teczki dokumentów (regulaminy, zasady zachowania, prace plastyczne, 
dyżury wychowawców, zeszyty obserwacji, zeszyty zastępstw), 

k) strona internetowa. 
9. Formy pracy świetlicy: 

1) Zabawy i gry świetlicowe, 
2) Zajęcia czytelnicze, 

3) Małe formy teatralne, 
4) Zajęcia plastyczne i techniczne, 

5) Ćwiczenia ruchowe, 
6) Pomoc przy powtarzaniu i odrabianiu pracy domowej, 

7) Zajęcia ekologiczne, 
8) Zajęcia prowadzące do upowszechniania zasad higieny osobistej oraz nawyków 

kultury życia codziennego, 
9) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

10. Dla prawidłowego funkcjonowania świetlicy szkolnej, szkoła zapewnia dwa 
pomieszczenia: salę zabaw i rekreacji oraz pokój cichej nauki, które są wyposażone 
w: 
1) sprzęt audiowizualny z taśmami, płytami, kasetami i edukacyjnymi grami 

komputerowymi, 
2) przybory oraz urządzenia do gier zespołowych i zabaw sportowych, 

3) czasopisma, książki, encyklopedie, słowniki, materiały, gry dydaktyczne 
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i przybory do zajęć artystycznych oraz plastyczno  – technicznych. 

11. Wychowawców świetlicy i wychowanków obowiązuje przestrzeganie zasad 
zawartych w statucie szkoły i regulaminie oraz procedurach obowiązujących 
w świetlicy. 

12. Prawa i obowiązki wychowanków. 

1) Wychowankowie świetlicy w zależności od potrzeb i zainteresowań mogą 
korzystać z wybranych zajęć. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do 
świetlicy określa regulamin ucznia i regulamin świetlicy. 
a) Wychowanek ma prawo do: 

- właściwie zorganizowanej opieki, życzliwego traktowania, swobodnego 
wyrażania myśli i przekonań, opieki wychowawczej (zapewnienie 
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego), poszanowania godności 
osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

b) Wychowanek jest zobowiązany do: 
- współpracy w procesie wychowania, przestrzegania zasad współżycia 
w grupie, pomagania słabszym, dbania o wspólne dobro, ład i porządek, 
ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

2) Zasady pracy w świetlicy: 
a) Zasada dobrowolności, 

b) Zasada samodzielności, 
c) Zasada przystępności, 

d) Zasada aktywności, 
e) Zasada odmienności i różnorodności form, 

f) Zasada bezpieczeństwa i higieny, 
g) Zasada akceptacji, 

h) Zasada podmiotowości i indywidualizacji, 
i) Zasada wyzwalania motywacji do działania, 

j) Zasada systematyczności. 
13. Kartę Uczestnika Świetlicy, regulamin oraz wszelkie dokumenty i informacje 

dotyczące pracy świetlicy można pobrać ze strony internetowej szkoły. 

 

  STOŁÓWKA SZKOLNA 
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych 

i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, szkoła zapewnia uczniom możliwość 
i higieniczne warunki do spożycia dwudaniowego obiadu. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 
3. Cena posiłku może być zmienna, ponieważ zależy od cen towarów na rynku 

w każdym roku szkolnym. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce 
szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z intendentką i Radą Rodziców 
oraz z organem prowadzącym szkołę. Koszt miesięczny obliczany jest na 
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podstawie ilości dni roboczych w każdym miesiącu i pomnożony przez dzienną 
stawkę obiadową. 

4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców /prawnych opiekunów/ z całości 
lub części opłat, o których mowa: 
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 
5. Z obiadów mogą korzystać również uczniowie, którzy mają obiady (w całości lub 

częściowo) refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie 
lub inne ośrodki pomocy społecznej. Możliwość korzystania z obiadów 
refundowanych mają uczniowie, których rodzice /prawni opiekunowie/ zgłoszą się 
do w/w placówek i spełnią określone przez te placówki wymogi dotyczące sytuacji 
domowej i zarobkowej. 

6. Pracę stołówki szkolnej nadzoruje dyrektor szkoły, a organizuje kierownik 
administracyjny. Pracownikami obsługi kuchni i stołówki są: intendentka, kucharka 
i pomoc kucharki. W kuchni mogą być organizowane praktyki uczniowskie. 

7. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce 
szkolnej, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników 
i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 

8. Intendentka i pracownicy kuchni ściśle współpracują z kierownikiem świetlicy 
/osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły/ oraz wychowawcami – nauczycielami 
świetlicy. 

9. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać nauczyciele i pracownicy szkoły. Stawka 
obiadowa jest ustalana przez dyrektora szkoły zgodnie z Ustawą o Systemie 
Oświaty. 

10. Zapisy na obiady szkolne są przyjmowane przez cały rok szkolny u intendentki. 
Ucznia na obiady szkolne mogą zapisać i wypisać tylko rodzice /prawni 
opiekunowie/. Warunkiem zapisania dziecka na obiady szkolne jest wypełnienie 
Karty Obiadowej oraz zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Stołówki 
Szkolnej. 

11. Zestawy obiadowe są opracowywane zgodnie z normą wiekową i gramaturą (jak 
również odpowiednią kolorystyką) przez intendentkę, a następnie zatwierdzane 
przez dyrektora szkoły. 

12. Praca stołówki szkolnej i jakość posiłków jest ściśle kontrolowana przez Sanepid 
w Pruszkowie. 

13. Posiłki są wydawane i spożywane w stołówce szkolnej w czasie wyznaczonych 
przerw obiadowych dla danych klas, zgodnie z grafikiem dyżurów oraz pod opieką 
nauczycieli – wychowawców świetlicy szkolnej. 

14. Kartę obiadową, regulamin oraz wszelkie dokumenty i informacje dotyczące pracy 
stołówki można pobrać ze strony internetowej szkoły. 

15. Szczegółowe informacje dotyczące pracy stołówki szkolnej określa Regulamin 
Stołówki i Karta Obiadowa. 

 

 



 34 

XVIII 
SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA 

§23 
1. Wszystkie szkolne komputery, z których korzystają uczniowie wyposażone są 

w programy blokujące treści internetowe mogące mieć szkodliwy wpływ na rozwój 
dzieci. 

       
XIX 

POMIESZCZENIA SZKOLNE 
§24 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia do 
nauki z niezbędnym wyposażeniem, a ponadto: 
1) Sala lekcyjna do edukacji wczesnoszkolnej powinna składać się z dwóch 

części: edukacyjnej /wyposażonej w tablicę i stoliki/ oraz rekreacyjnej, 
2) Pomieszczenia dla działalności organizacji uczniowskich, Samorządu 

Uczniowskiego, sklepiku, 
3) Bibliotekę i czytelnię multimedialną 
4) Gabinet pielęgniarki szkolnej, 

5) Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 
6) Gabinet terapii pedagogicznej, 

7) Zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 
8) Ogród szkolny, 

9) Szatnię. 

                                                    

XX 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§25 
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, 

administracyjnych i pracowników obsługi. 
1) W szkole podstawowej może być zatrudniony asystent nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w kl.1-3 lub asystent wychowawcy świetlicy. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne 

przepisy. 
3. Zakres zadań pracowników związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę: 
1) Pracownicy ekonomiczny i administracji: 
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a) załatwianie bieżących spraw zgłaszanych przez uczniów i rodziców, 

b) niezwłoczne zawiadomić przełożonych o zauważonym zagrożeniu życia 
lub zdrowia lub wypadku, 

c) bieżący kontakt i współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami 
w sprawach uczniów, 

2) Pracownicy obsługi: 
a) reagować na wszelkie niewłaściwe i niebezpieczne zachowania uczniów, 

zgłaszać je nauczycielom dyżurującym, dyrekcji, pedagogowi, 
psychologowi, 

b) dozorować łazienki w czasie przerw pod kątem bezpieczeństwa uczniów – 
pomoc nauczycielom podczas dyżurów, 

c) pełnić stały dyżur na korytarzach w celu wspierania nauczycieli 
w sytuacjach koniecznych i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie 
lekcji, 

d) pomoc nauczycielom klas „0”, 

e) pomoc uczniom podczas posiłków na stołówce, 
f) kontrola osób wchodzących na teren szkoły, 

g) otwieranie i zamykanie szatni szkolnych, 
h) zabezpieczanie pozostawionych ubrań i obuwia.                                                            

3) asystent nauczyciela: 
a) wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze 

i opiekuńcze, 
b) wspieranie wychowawcy świetlicy 
c) asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub 

wychowawcy świetlicy. 

§26 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą i jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych 
jego opiece uczniów. 

2. Zadania nauczyciela: 

1) Realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych mu 
klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone 
programach i planie pracy szkoły, 

2) Wzbogaca własny warsztat pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wnioskuje 
o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły, 

3) Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 
uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 

4) Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu 
o rozpoznanie potrzeb uczniów, 
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5) Bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich 
uczniów, 

6) Informuje rodziców (prawnych opiekunów) oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, 
a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich 
uczniów, 

7) Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych 
w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę, 

8) Prowadzi dokumentację pedagogiczną zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych, 
9) Ma obowiązek uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej.  
3. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (na zasadach 
określonych w Kodeksie Karnym), co wynika ze zmiany art. 63 Karty Nauczyciela.  

4. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych. 
5. Opuszczenie miejsca pracy nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą  przejmie w tym 
czasie inny pracownik szkoły. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne 
jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu 
nauczycielowi opieki nad taką grupą. 

7. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu 
odpowiedniej opieki. 

8. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym 
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, 
wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

9. Doskonalenie nauczycieli może odbywać się za granicą, na podstawie omów 
międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez 
szkoły, organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organy 
administracji rządowej, zakłady kształcenia nauczycieli i placówki doskonalenia, 
programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub na zaproszenie podmiotów 
zagranicznych. /an.1/ 

10. W celu potwierdzenia, że nauczyciel nie był karany za przestępstwo popełnione 
umyślnie, nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany 
przedstawić Dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

11. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności 
zawodu nauczyciela lub obowiązkom.  

12. Kary dyscyplinarne (nagana z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy) podlegają 
zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt osobowych nauczyciela 
podlega zniszczeniu po upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi 
prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, a w przypadku kary (zwolnienia z pracy 
z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 
3 lat od ukarania), po upływie 6 lat od dnia doręczenia nauczycielowi 
prawomocnego orzeczenia o ukaraniu. 



 37 

13. Jeżeli w okresie przed zatarciem kary dyscyplinarnej nauczyciel zostanie ponownie 
ukarany dyscyplinarnie, terminy powyższe liczą się od dnia doręczenia 
nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ponownym ukaraniu. 

14. Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt 
osobowych nauczyciela. 

15. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba, 
że przeciwko nauczycielowi lub Dyrektorowi szkoły toczy się jeszcze 
postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym 
nastąpiło zawieszenie. 

16. Od 1 września 2009r. nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy 
przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej. 

17. Od 1 września 2009r. nauczyciele wychowania przedszkolnego i kształcenia 
wczesnoszkolnego, mają kwalifikacje do pracy zarówno w przedszkolu jak 
i w klasach  I – III szkoły podstawowej. 

18. Uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela: 

1) Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników 
i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, 

2) Jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół – decyduje o treści programu koła 
lub zespołu, 

3) Decyduje o ocenie cząstkowej, śródrocznej i rocznej postępów swoich 
uczniów, 

4) Ma prawo wyrażania opinii dotyczącej zachowania uczniów, 
5) Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar 

regulaminowych dla uczniów, 
6) Odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły prowadzącym szkołę za: 

a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych, 
b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu 

przydzielonych, 
7) Odpowiada służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie za: 

a) tragiczne skutki wynikłe z braku jego nadzoru nad bezpieczeństwem 
uczniów na zajęciach szkolnych, pozalekcyjnych, w czasie dyżurów mu 
przydzielonych, 

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku 
uczniowskiego, pożaru i innych zagrożeń zdrowia i życia, 

c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły 
przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikających 
z nieporządku oraz braku nadzoru i zabezpieczenia. 
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XXI 
ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE 

§27 
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo – zadaniowe. 
2. Pracą zespołu kieruje wybrany przez zespół przewodniczący zespołu, którego 

powołuje Dyrektor szkoły, 
3. Cele i zadania zespołu obejmują: 

1) Zorganizowanie współpracy nauczycieli celem uzgadniania sposobów realizacji 
programów nauczania, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru 
programów nauczania, 

2) Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 
sposobów badania wyników nauczania, 

3) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) Współdziałanie przy organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także przy 
uzupełnianiu ich zaopatrzenia, 

5) Wybranie programu nauczania oraz podręcznika spośród programów 
i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawienie Radzie 
Pedagogicznej do zatwierdzenia. 

 

XXII 
WYCHOWAWCA KLASY 

§28 
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą”. 
W celu usprawnienia pracy wyznacza zastępców wychowawców klas. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, 
by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w danym typie 
szkoły, szczególnie w klasach I-III szkoły podstawowej. 

3. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy 
w przypadku: 

1) Zaniedbywania obowiązków wynikających z §29 Statutu Szkoły, 
2) Konieczności spowodowanej organizacją pracy szkoły, 

3) Niewłaściwej współpracy z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami, 
wychowankami, 

4) Na wniosek rodziców, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców. 

§29 
1. Zadania nauczyciela wychowawcy: 
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1) Programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności: 

a) tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, 
rodzinie, społeczeństwie, 

b) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między 
wychowankami a społecznością szkoły, 

c) wytyczając atrakcyjne cele przekształca klasę w grupę samowychowania 
i samorządności, 

2) Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania 
wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami, 
a także szczególnie uzdolnionymi, 

3) Ściśle współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, 
z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie 
kształcenia i wychowania, włącza rodziców (prawnych opiekunów) 
w programowe i organizacyjne sprawy klasy, 

4) Współdziała z pedagogiem szkolnym, psychologiem i innymi komórkami 
opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich 
wychowanków i doradztwa dla ich rodziców (prawnych opiekunów), 

5) Prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, zeszyt spostrzeżeń, 
zeszyt protokołów zebrań z rodzicami, arkusze ocen, świadectwa szkolne), 

6) Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy winne być dostosowane do 
wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

2. Uprawnienia wychowawcy: 
1) Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej 

i pedagogiczno-psychologicznej ze strony właściwych placówek i instytucji 
oświatowych i naukowych, 

2) Ustala ocenę zachowania dla swoich wychowanków, 
3) Ma prawo ustanowienia (we współpracy z klasową radą rodziców) własnych 

form nagradzania i motywowania wychowanków, 
4) Ma prawo wnioskowania o rozwiązaniu problemów zdrowotnych, 

psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych 
komórek szkoły, 

5) Współdecyduje z samorządem klasy i z rodzicami uczniów o programie i planie 
działań wychowawczych przewidzianych na rok szkolny. 

3. Wychowawca odpowiada: 
1) Służbowo przed Dyrektorem szkoły za osiągnięte cele wychowania w swojej 

klasie oraz za realizację obowiązku szkolnego, 
2) Za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu 

wychowawczego klasy i szkoły, 
3) Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków, 

będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej, 
4) Za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy. 
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4. Wychowawca klasy opracowuje szczegółowe formy spełniania zadań 
wychowawcy w postaci „Planu pracy wychowawcy klasy”. Plan pracy winien 
znajdować się w dzienniku lekcyjnym danej klasy. 

5. Wychowawca i inni nauczyciele obowiązkowo kontaktują się z rodzicami 
(prawnymi opiekunami) 4-krotnie w ciągu roku szkolnego na Zebraniach 
Rodzicielskich oraz na tzw. „dniach otwartych” organizowanych w określonym 
dniu, raz w miesiącu. Wizyty domowe u uczniów, kontakt z rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 

6. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów 
w celu: 
1) Poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

2) Zapoznania z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 

3) Przekazywania rzetelnej informacji na temat danego dziecka, jego zachowania, 
postępów i przyczyn trudności w nauce, 

4) Przekazywania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 
kształcenia ich dzieci. 

§30 
1. Regulamin oceniania zachowania uczniów posiada każdy wychowawca i stosuje 

przy wystawianiu oceny zachowania. 

 

XXIII 
UCZNIOWIE SZKOŁY 

§31 
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły 
podstawowej. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które 
przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 
podjęcia nauki szkolnej. 

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje 
Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej. 

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami (dziecko nie osiąga 
dojrzałości szkolnej) rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego 
może zostać odroczone o jeden rok. 

5. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego od dziecka podejmuje Dyrektor szkoły 
na wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

6. Obowiązek szkolny spełnia się przez systematyczne uczęszczanie do szkoły, 
przygotowywanie się do lekcji i kulturalne zachowanie. 

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do 
informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora szkoły 
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w obwodzie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego 
spełnianego poza szkołą. 

7a. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą mogą złożyć 
wniosek do Dyrektora szkoły o edukację domową przed   rozpoczęciem roku 
szkolnego jak i w jego trakcie. Do wniosku o  spełnianiu obowiązku szkolnego 
poza placówką należy dołączyć: 

 opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 

 oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków 
umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na 
danym etapie kształcenia, 

 zobowiązanie rodziców do przystąpienia w każdym roku szkolnym 
przez dziecko objęte edukacją domową do rocznych egzaminów 
klasyfikacyjnych, 

 w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, do wniosku nie trzeba dołączać opinii 
poradni oraz zobowiązania dotyczącego egzaminów klasyfikacyjnych 

8. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie prezydenta miasta, 
na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie 
spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. 

9. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie 
zezwolenia Dyrektora szkoły są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków 
nauki określonych w tym zezwoleniu. 

10. Obowiązek przedszkolnego przygotowania dziecka 6 letniego, obowiązek szkolny 
i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio 
do przedszkola lub szkoły za granicą, w tym na podstawie umów 
międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych 
przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej 
lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz przy 
przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. 

11. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są 
zobowiązani do:  

1) Zgłoszenia dziecka do szkoły, 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

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

4) Regularnego kontaktu ze szkołą. 
12. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez 

dzieci,  a w szczególności: 
1) Współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w realizacji obowiązku 

szkolnego, 
2)  Prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego, 
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3) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zezwala na realizację obowiązku 
szkolnego w szkole niepublicznej. 

13. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie Ustawy 
o postępowaniu    egzekucyjnym w administracji. 

14. W latach szkolnych 2009/2010 dziecko sześcioletnie, które w danym roku 
kalendarzowym kończy 6 lat na wniosek rodziców, ma prawo rozpocząć naukę 
w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 

15. W latach szkolnych 2011/2012 Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, 
w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć dziecko do szkoły, jeżeli 
pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte 
wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny. 

16. Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest 
pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości 
rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 

17. Od 1 września 2009r. w szkołach podstawowych mogą być zorganizowane 
oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich, które odbywają roczne 
obowiązkowe  przygotowanie przedszkolne i odziały klas pierwszych, w których 
dzieci sześcioletnie będą realizowały obowiązek szkolny. 

18. Z dniem 1 września 2011r. dzieci w wieku 5 lat, są zobowiązane odbyć roczne 
wychowanie przedszkolne. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku 
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. 

19. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która weszła  w życie 14 listopada 2013 r. 
zakłada stopniowe objęcie 6 - latków obowiązkiem szkolnym, począwszy od 
1 września 2014 r. W roku tym klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów. 
Rozwiązanie to ma docelowo dotyczyć klas I – III ( we wrześniu 2014 r. – klasy I, 
we wrześniu 2015 r. – klasy I i II, od września 2016 r. klasy I, II i III).                                                                                  

20. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 – w szkołach podstawowych, 
w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci będą 
dobierane do poszczególnych oddziałów klasy pierwszej według wieku, począwszy 
od najmłodszych. 

21. Od 1 września 2014 r. obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7 – letnie 
(rocznik 2007) oraz dzieci 6 – letnie, urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 
2008 r. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 
urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich 
rodziców (wniosek rodziców). 

22. Od 1 września 2014 r. uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej otrzymają 
bezpłatny podręcznik „Nasz Elementarz”, i inne materiały edukacyjne do języka 
obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej.  

23. Od 1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmie dzieci 7 – letnie, urodzone 
w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2008 r. , które rok wcześniej nie rozpoczęły 
spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6 – latki). 
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ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 9 W PRUSZKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

I. Przyjmowanie uczniów: 
1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu 

na podstawie zgłoszenia rodziców. 

2. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 
1)  Urodzone w 2007 r.; 

2)  Urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.  
3. Rodzice dzieci urodzonych w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 

2008 r.,  mogą złożyć wniosek o rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. 
4. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły, 

z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które 
są  przyjmowane z urzędu. 

5. Jeżeli przyjęcie kandydata, o którym mowa w ust. 3 wymaga przeprowadzenia 
zmian organizacyjnych w pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki 
finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu 
prowadzącego. 

6. Kandydaci niepełnosprawni przyjmowani są w pierwszej kolejności do klas 
integracyjnych (SP Nr 1 i SP Nr 8), które są w stanie zapewnić im odpowiednie, ze 
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne, warunki do rozwoju, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, 
a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne. 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego: 
1. Rekrutacja odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7). 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły ale na terenie miasta Pruszkowa, 
mogą być przyjęci do szkoły jeżeli szkoła po przyjęciu uczniów z urzędu, 
dysponuje nadal wolnymi miejscami. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria, którymi 
przyznaje się określoną liczbę punktów: 
1) Kandydat jest zstępnym pracownika – 10 punktów 

2) Uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata – 10 punktów 
3) Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do oddziału 

przedszkolnego w danej szkole – 8 punktów 
4) Bliskość zamieszkania kandydata od szkoły – 6 punktów 

5) Bliskość zamieszkania od szkoły osób wspomagających rodziców w opiece nad 
dzieckiem – 5 punktów 

6) Rodzic kandydata jest absolwentem tej szkoły – 4 punkty 
7) Umiejscowienie szkoły na trasie dojazdu rodziców do pracy lub w pobliżu 

miejsca pracy –  2 punkty 
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4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Pruszkowa muszą być przyjęci do 
szkoły, jeżeli po przeprowadzeniu naboru do klasy pierwszej i zakończeniu 
postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 
W przypadku większej liczby pozostałych wolnych miejsc, przeprowadza się 
postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów określonych w ust. 3. 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających takie same kryteria niż 
liczba wolnych miejsc w szkole, stosowana jest procedura losowania. 

III. Dokumenty przy zapisie dziecka: 
1. Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej składa się w sekretariacie 

szkoły w godz. 8:00 – 16:00. 
2. Do „zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej” dołącza się dokumenty potwierdzające 

miejsce zamieszkania rodziców kandydata i kandydata (np. meldunek, 
potwierdzona notarialnie umowa najmu mieszkania, oświadczenie złożone pod 
odpowiedzialnością karną). 

3. W celu potwierdzenia danych osobowych lub miejsca zamieszkania może być 
przedstawiony do wglądu dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie 
przyjmującej zgłoszenie lub wniosek dowód osobisty (paszport) kandydata lub jego 
rodziców. 

4. Do „wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza rejonu szkoły” dołącza 
się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których 
mowa w pkt. II ust. 3: 

 oświadczenie, że kandydat jest zstępnym pracownika, 

 oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły, 

 oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w poprzednim roku szkolnym 
do oddziału  przedszkolnego w danej szkole, 

 dokumenty wypełnione potwierdzające miejsce zamieszkania rodziców 
kandydata,   kandydata oraz osoby wspomagającej rodziców w opiece 
nad dzieckiem, 

 zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie rodziców lub dokumenty 
potwierdzające prowadzenie przez nich działalności gospodarczej 
(z adresem zakładu pracy). 

5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczeni”. 

6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 
okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez 
przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie 
tych okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

7. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Prezydent Miasta 
korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może  wystąpić do instytucji 
publicznych o udzielenie informacji zawartych w oświadczeniach, jeśli instytucje 
te posiadają takie informacje. 
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IV. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego: 
1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej przeprowadza Komisja 

Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza 
przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

2) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych, 

3) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, 
3. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeśli w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył 
wymagane dokumenty, 

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie w szkole w widocznym miejscu list kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów wyszczególnionych 
w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która upoważnia do 
przyjęcia. 

5. W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
kandydata do szkoły. 

6. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od dnia wystąpienia przez 
rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5. 

7. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 
odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy odwołanie do sądu 
administracyjnego. 

9. W przypadku stwierdzenia, że dziecko zostało przyjęte do szkoły na podstawie 
fałszywego oświadczenia rodziców lub poświadczenia przez rodziców 
nieprawdziwych danych we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej 
zorganizowanej w szkole, zostanie ono skreślone z listy wychowanków szkoły. 

V. Harmonogram przyjmowania dzieci do klasy pierwszej: 
1. Wydawanie i przyjmowanie „zgłoszeń oraz wniosków o przyjęcie do klasy 

pierwszej” na rok szkolny 2014/2015 odbywa się od 3 marca 2014 r. do 31 marca 
2014 r. 

2. Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną 
odbędzie się w dniu 01.08.2014 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych oraz list dzieci przyjętych i nieprzyjętych – 04.08.2014r. 
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4. Wyłącznie w przypadku uchybień formalno – prawnych istnieje możliwość 
odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w terminie od 
04.08.2014 r. do 12.08.2014 r. 

 

XXIV 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

§32 
1. W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia i korzystania z telefonów komórkowych.  

W przypadku konieczności skontaktowania się ucznia z rodzicami (prawnymi 
opiekunami) udostępniany jest telefon w sekretariacie szkoły. 

2. Nie przestrzeganie w/w zakazu będzie skutkowało zabezpieczeniem telefonu 
komórkowego w kasie szkoły i wezwaniem rodziców (prawnych opiekunów) do 
szkoły .  

3. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub 
szkoły, zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły. 

4. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest 
zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia. 

5. Uczeń powinien przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły 
(godziny te należy uzgodnić z rodzicami). 

6. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych- na pisemny wniosek rodziców, w którym 
podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

7. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole  
(u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po 
uzgodnieniu tego z nauczycielem lub biblioteką. 

8. Ucznia można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim 
uzgodnieniu z rodzicami.  

9. Uczeń, który reprezentuje szkołę na zawodach czy konkursach ma zaznaczoną 
literką „z” nieobecność w dzienniku lekcyjnym. Tej nieobecności nie musi 
usprawiedliwiać. Nauczyciel, który wychodzi z grupą uczniów jest zobowiązany 
do wywieszenia w pokoju nauczycielskim listy tych uczniów, do wiadomości 
wychowawcy i nauczycieli prowadzących z nimi zajęcia.  

10. Podczas uroczystości szkolnych, uczniów obowiązuje strój galowy; 

1) Dziewczynki: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, 
2) Chłopcy: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie. 

11. Sposobem odnotowywania obecności ucznia podczas zajęć  lekcyjnych  i zajęć 
dodatkowych jest pozostawienie pustej   kratki, jako symbolu obecności ucznia na 
tych zajęciach, a stawianie pionowej kreski jako symbolu nieobecności ucznia. 
Zapis usprawiedliwienia nieobecności ucznia polega na zamianie pionowej kreski 
na (+) przez dopisanie do niej kreski poziomej. Symbolem zapisania spóźnienia jest 
otoczenie kołem kreski pionowej”. 
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12. Postanowienia dotyczące praw i obowiązków ucznia znajdują się w Regulaminie 
Szkoły, stanowiącym załącznik do Statutu. 

 

XXV 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§33 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej i stempla zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę 

podaje się nazwę szkoły umieszczoną na pieczęci urzędowej. 
3. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

4. Poczet sztandarowy stanowią uczniowie klas VI, którzy otrzymali promocję do 
tychże klas z wyróżnieniem. 

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
6. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają 

odrębne przepisy. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statut (po zmianach) zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej 27 sierpnia 2015 r. 
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ANEKS NR 4 
 

Zasady udzielania i organizowania pomocy  
psychologiczno – pedagogicznej w szkole. 

 
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 
i umożliwieniu ich zaspokojenia, 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających 

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu 
nauczycieli w tym zakresie, 

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 
nauczycieli i rodziców, 

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 
edukacyjne ucznia, 

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, 
wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

10) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych, 

11) umożliwianiu rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców 
i nauczycieli, 

12) podejmowaniu działań medialnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych. 

2. Powyższe zadania realizowane są we współpracy z rodzicami, nauczycielami,     
poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  i młodzieży 
oraz z innymi placówkami. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest dobrowolna i nieodpłatna, udzielana na 
wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela uczącego, pedagoga, psychologa, poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej, dyrektora, 
kuratora sądowego, higienistkę    szkolną, pracownika socjalnego i asystenta 
rodziny. 

4. Formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole są: 



 49 

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

2) zajęcia specjalistyczne, 
3) klasy terapeutyczne, 

4) zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, 
5) zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, 

6) porady dla uczniów, 
7) porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.   

5. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną wymaga pisemnej zgody 
rodziców. 

6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają 
znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć 
edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu 
edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów. 

7. Zajęcia specjalistyczne, w tym socjoterapeutyczne, organizuje się dla uczniów 
z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 
uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów. Za zgodą dyrekcji zajęcia 
specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. Zajęcia specjalistyczne mogą 
trwać krócej niż 60 minut, przy czym należy zachować ustalony dla ucznia łączny 
tygodniowy czas tych zajęć. 

8. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub 
sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowanie organizacji procesu nauczania 
do ich potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. 
Nauczanie prowadzone jest według obowiązującego w szkole programu nauczania, 
z dostosowaniem metod i form realizacji do indywidualnych psychofizycznych 
i edukacyjnych potrzeb uczniów. Liczebność klas to maksymalnie 15 uczniów. 

9. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej 
funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz 
wspierania ich rozwoju. 

10. Szkoła pisemnie informuje rodziców ucznia o ustalonych dla niego formach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym 
poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

11. Zniesiony zostaje obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia 
/KIPU/ oraz planów działań wspierających /PDW/ na rzecz indywidualnych lub 
grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej 
w dzienniku pracy nauczyciela. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego wnioski do dalszej pracy uwzględniane będą dodatkowo 
w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym /IPET/. 

12. Do zadań pedagoga należy: 
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn    

niepowodzeń szkolnych, 
2) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno -   

pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 
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3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających 
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających 
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

13. Do zadań psychologa należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym 
diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron 
ucznia, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, 
określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym 
działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, 
rodziców i nauczycieli, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej 
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 

5) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych 
zespołów problemowo – zadaniowych w działaniach, wynikających z programu 
wychowawczego szkoły, 

6) działalność wychowawcza i zapobiegawcza wśród uczniów zagrożonych 
uzależnieniem substancjami psychoaktywnymi, według autorskiego programu 
profilaktyczno – wychowawczego. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aneks/ po zmianach/ zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej dn. 9.09.2013r. 


