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S T A T U T 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wodzisławiu Śląskim 

został opracowany w oparciu o następujące akty prawne : 
Ustawa o systemie Oświaty  

z dnia 07.09.1991 ( Dz.U z 2004r Nr 256, poz.2572 ze zmianami) ,  

 Karta Nauczyciela  
z dnia 26.01.1982r ( Dz. U. z 2014r .,  poz.191) 

 
 
 
TEKST  ujednolicony po zmianach  z 9 stycznia   2017 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Przepisy definiujące 

 

§ 1 
 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7.IX.1991 o systemie 

oświaty 

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 2, 
4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, 

Radzie Szkoły i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy 
działające w Szkole, 

5) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich 

rodziców ( prawnych opiekunów ), 
6) organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć miasto 

Wodzisław Śląski, 
7) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to 

rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. 
 

ROZDZIAŁ II 

NAZWA SZKOŁY 

 
§ 2 

 
1. Szkoła została powołana decyzją Inspektora Szkolnego powiatu 

rybnickiego w Rybniku w dniu 14.12.1949 roku na bazie istniejącej 
dotychczas placówki. 

2. Typ szkoły: szkoła podstawowa 

3. Numer porządkowy brzmi : 2 
4. Szkoła nosi imię: Juliana Tuwima 
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5. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy ks. Roboty 7 w Wodzisławiu 
Śląskim.  

6. Podstawą istnienia szkoły są: Ustawy o Systemie Oświaty, akty 
wykonawcze MEN i Statut Szkoły zatwierdzony przez Radę Szkoły. 

 

§ 3 

 

1. Szkole nadał imię Kurator Oświaty i Wychowania w Katowicach w dniu 12 

listopada 1977r  
2. Imię szkoły może ulec zmianie, jeżeli przestaje ono być zgodne 

z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej szkoły. Za 

obowiązujący wówczas przyjmuje się następujący tryb postępowania: 
1) Z wnioskiem o zmianę imienia może wystąpić do dyrektora szkoły Rada 

Szkoły, bądź wspólnie Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd 
Uczniowski. 

2) Dyrektor szkoły jest zobowiązany zapoznać wnioskujących o swojej 

opinii na temat zmiany imienia szkoły w terminie 2 tygodni od 
otrzymania wniosku. 

3) Dyrektor szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku kieruje go do 
organu prowadzącego, który wydaje w tej sprawie ostateczną opinię. 

4) W przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez dyrektora, 

wnioskującym przysługuje prawo do odwołania się w tej sprawie 
bezpośrednio do organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 4 

 

1. Ustalona nazwa szkoły jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. 
2. Szkoła używa pieczęci szkolnej: okrągła na obwodzie napis:  

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Wodzisławiu Śl., a w środku orzeł z koroną. 
3. Szkoła używa stempla szkolnego: 
 

       SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 

       im. Juliana Tuwima 
       44-300 Wodzisław Śl., ul.ks. Roboty 7 

Tel/fax ( 0-32 ) 4563127 

Regon 000729379 
 

  

INNE INFORMACJE O SZKOLE 
 

§ 5 
 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im Juliana Tuwima w Wodzisławiu Śl. jest szkoła 
publiczną. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Wodzisław Śląski, a organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

3. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat. 

4. Przy szkole funkcjonuje świetlica szkolna. 
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5. Zakres zarządzania i prowadzenia określają odrębne przepisy, z których 

podstawą jest Ustawa o Systemie Oświaty z 1991 roku z późniejszymi 

zmianami. 
 

 

ROZDZIAŁ III 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 6 
 

1. Szkoła realizując swe cele określone w Ustawie o Systemie Oświaty, w 
przepisach wydanych na jej podstawie oraz w oparciu o Program 

Wychowawczy Szkoły zapewnia: 
1) Pełny rozwój umysłowy, moralno – emocjonalny i fizyczny uczniów 

zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, 
w warunkach poszanowania godności osobistej. 

2) Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły.  
3) Opiekę pedagogiczną i zdrowotną nad uczniami, w tym opiekę 

psychologiczno-pedagogiczną nad uczniami ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz pełne bezpieczeństwo w szkole dla wszystkich 
uczniów w czasie zajęć przez szkołę organizowanych. 

4) Bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 
2. Szkoła ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania 
zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie 

dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów. 
 

§ 7 
 

1. Szkoła realizując zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty i w 

przepisach wydanych na jej podstawie oraz w oparciu o Program 
Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki: 

1) Wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

2) Umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej poprzez : przekazywanie uczniom wiedzy z zakresu 

literatury, historii i kultury narodowej, umożliwienie praktyk 
religijnych zgodnie z sumieniem poprzez uczestnictwo w nauce religii 
prowadzonej na terenie szkoły na zasadach uregulowanych przez 

rozporządzenie MEN, 
3) Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z 

rozporządzeniem MEN w sprawie zasad i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkołach publicznych. 
Szczególnej opiece ze strony szkoły podlegają uczniowie posiadający 

specjalne potrzeby edukacyjne, w szczególności uczniowie: 
-z niepełnosprawnością 
-z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, bądź niedostosowani 

społecznie 
-ze szczególnymi uzdolnieniami 
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-ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 
- z zaburzeniami komunikacji językowej 

- z chorobami przewlekłymi 
-uczniowie w sytuacjach kryzysowych, traumatycznych 

4) Szkoła organizuje i sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi 

zapewniając właściwą organizację nauczania;  dostosowanie 
warunków, wymagań edukacyjnych, a w miarę potrzeby właściwych 

form kształcenia (nauczanie indywidualne, kształcenie specjalne oraz 
stałą pomoc pedagoga szkolnego). 

5) Umożliwia uczniom zdolnym rozwój talentów, zainteresowań 

poznawczych poprzez organizację kółek zainteresowań, indywidualną 
pomoc nauczyciela, przygotowanie do konkursów szkolnych 
i pozaszkolnych, udostępnianie środków dydaktycznych 

zgromadzonych w szkole. 
6) Upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia 

sprawiedliwości. 
7) Kształtuje postawy patriotyczne ( także w wymiarze lokalnym ). 
8) Sprzyja zachowaniom proekologicznym. 

9) Umożliwia uczniom szczególnie zdolnym realizowanie indywidualnego 
toku nauki na zasadach zawartych w rozporządzeniach MEN. 

2. Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki, o którym mowa w ust. 

1 uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.  
 

§ 8 

 
1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły regulują 

odrębne przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w placówkach 

oświatowych. 
2. Nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel 
prowadzący zajęcia. 

3. Podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych 

przez szkołę, opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel - kierownik 
imprezy i opiekunowie grupy, zachowując przepisy bezpieczeństwa 
związane ze szkolnym ruchem turystycznym. 

4. Podczas pobytu na „Zielonej szkole ” opiekę nad dziećmi sprawują 
nauczyciele – wychowawcy  

5. W trakcie przerw między lekcjami opiekę nad uczniami przejmuje 
nauczyciel dyżurujący. Plan dyżurów opracowany jest każdorazowo przy 
planowaniu tygodniowego podziału godzin.  

6. Szczególną opieką otoczeni są w szkole pierwszoklasiści. Do pomocy 
wychowawcy zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły oraz Samorząd 

Uczniowski. 
§ 9 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 
jednemu z nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w tym oddziale, 
zwanemu dalej „wychowawcą”. 
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2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności dyrektor 
stwarza warunki , by wychowawca prowadził swój oddział w ciągu całego 

etapu edukacyjnego. 
3. Rodzice poprzez Radę Rodziców, a uczniowie poprzez Samorząd 

Uczniowski w porozumieniu z Radą Rodziców mogą, uzasadniając na 

piśmie swą decyzję, wnioskować u dyrektora szkoły o zmianę nauczyciela 
– wychowawcy. W ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku dyrektor 

winien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, by po upływie tego 
czasu na spotkaniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim podać 
decyzję w tej sprawie. 

4. Ponadto dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 
1/ z urzędu, 
2/ na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy. 

5. Wychowawca realizuje swoje zadania w oparciu o Program Wychowawczy 
Szkoły i plan pracy wychowawczej dostosowując formy spełniania zadań 

do wieku uczniów, ich potrzeb i warunków środowiskowych szkoły. 
 

 
ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SZKOŁY 
 

§ 10 
1. Szkołą kieruje dyrektor. 

2. Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna. 

3. W szkole działają też organy : 
          1/ Rada Rodziców 
          2/ Samorząd Uczniowski 

4. Dyrektor szkoły: 
1) kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły i reprezentuje 

szkołę na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny według zasad określonych odrębnymi 
przepisami, 

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

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Szkoły podjęte 

w ramach ich kompetencji stanowiących, 
5) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły 
zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich 
prawidłowe wykorzystanie, 

7) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego ucznia, 

8) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których 
celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej szkoły,  

9) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
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10) decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar 
porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,  

11) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 
Szkoły w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla 
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

12) organizuje współdziałanie szkoły z Radą Szkoły i Radą Rodziców i 
zapewnia im realny wpływ na działania szkoły, 

13) współdziała z Samorządem Uczniowskim, zapewniając mu pełną 
realizację jego celów i zadań, 

14) wprowadza innowacje i eksperymenty pedagogiczne w porozumieniu z 

organem nadzorującym i prowadzącym szkołę, 
15) odpowiada za majątek szkoły, jego prawidłowe utrzymanie 

i zabezpieczenie oraz właściwe obciążenie odpowiedzialnością materialną 

nauczycieli i innych pracowników 
16) prowadzi określoną odrębnymi przepisami dokumentację działalności 

szkoły, 
17) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opiekę nad 

nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zgodnie z odrębnymi 

przepisami 
18) podaje do publicznej wiadomości odpowiednio zestaw programów 

nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego 
19) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły, 
20) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, 
21) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę  
22) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia 

nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,  
23) dopuszcza do użytku programy nauczania po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej 

24) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub przygotowania 
przedszkolnego poza szkołą 

25) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych 
 

5. Rada Pedagogiczna  
1) zatwierdza plany pracy szkoły, 

2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Rade 

Szkoły  
4) podejmuje uchwały w sprawie ustalania sposobu wykorzystania 

wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub 
placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły 

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły 
6) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

7) opiniuje projekt planu finansowego szkoły 
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8) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, 
nagród i innych wyróżnień, 

9) opiniuje propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach 
przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 
10) opiniuje przedstawione przez nauczycieli programy nauczania,  

11) przygotowuje projekt Statutu szkoły, bądź projekt jego zmian i uchwala 
go, 

12) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

kierowniczego w szkole, 
13) opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki szkoły 
14) uchwala i nowelizuje regulamin swojej działalności, 
 

6. Rada Rodziców 
1) Rada rodziców jest społecznym organem działającym w ramach systemu 

oświaty, reprezentującym ogół rodziców uczniów. 
2) Rada rodziców może występować do: dyrektora szkoły, rady szkoły, rady 

pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę 

lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 
we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 

3) Do kompetencji rady rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną: programu 
wychowawczego szkoły, programu profilaktyki, 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 
kształcenia lub wychowania szkoły 

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 

4) W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może 
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin 
rady rodziców. 

5) Sposób i zakres funkcjonowania rady określa Regulamin Rady, 

uchwalony przez Rade Rodziców. 
 
7 . Samorząd Uczniowski 

1) Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd 
Uczniowski. 

2) Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami 
społeczności uczniowskiej, 

3) Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej lub 

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, 
a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw 

uczniów, tzn.: 
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, 

celem i stawianymi wymaganiami,  

b) prawo do zapoznania się i zaopiniowania Wewnątrzszkolnego 
Systemu Oceniania, 

c) prawo do zapoznania się i zaopiniowania Programu Wychowawczego 

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

e) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie 
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

f) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, 
sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami 

i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem 
szkoły, 

g) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego 
h) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

4) W przypadku nie respektowania w/w uprawnień przez dyrekcję szkoły 

bądź podległych jej pracowników Samorząd Uczniowski może złożyć 
pisemne zażalenie na taki stan rzeczy do Rady Pedagogicznej  i ma 

prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi w terminie do 14 dni. 
5) Sposób i zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego określa 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 
 

 

ROZDZIAŁ V 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 11 
 

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

pracy ich rodziców ( prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do 
szkoły, szkoła organizuje świetlicę. 

1a) Uczniowie, którzy nie mają zajęć edukacyjnych, a znajdują się na 
terenie szkoły zobowiązani są do przebywania w świetlicy szkolnej. Uczeń, 
który opuszcza świetlicę musi poinformować o tym fakcie wychowawcę 

świetlicy. 
2. W szkole prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba 

uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

3. Do kompetencji wychowawcy świetlicy należy: 
1) coroczne opracowanie planu organizacyjnego świetlicy, 

2) prawidłowe prowadzenie dokumentacji świetlicy /dziennik/. 
3) prowadzenie zajęć świetlicowych zgodnie z przyjętym planem. 
4) inne zadania wynikające z pełnienia funkcji wychowawcy grupy 

świetlicowej a określone bliżej przy zadaniach nauczycieli – 
wychowawcy. 

5) dbałość o powierzone mienie świetlicy szkolnej. 
 

§ 12 
 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania 
i kształcenia dzieci 

2. Podstawowymi formami współdziałania rodziców i nauczycieli są: 
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1)  indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami bądź innymi 
nauczycielami uczącymi dziecko, 

2) spotkania rodziców danej klasy z wychowawcą w celu wymiany 
informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze /4- krotnie w roku 

szkolnym/, 

3) ogólne spotkania wszystkich rodziców szkoły z dyrekcją szkoły i Radą 
Pedagogiczną /co najmniej raz w ciągu roku szkolnego/ 

 

 

3. W ramach współdziałania rodziców i nauczycieli zapewnia się rodzicom 

prawo do: 
1) znajomości zadań i zamierzeń wychowawczych i dydaktycznych 

w danej szkole i klasie, zaopiniowania programu wychowawczego 
szkoły i szkolnego zestawu podręczników 

2) znajomości przepisów oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów, 

zaopiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania /załącznik 
nr1/, 

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego 
dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swych dzieci, 
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły wybranym 

przez siebie organom szkoły . 

4. Zobowiązuje się rodziców do: 
1) Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne 
obowiązkowe i nadobowiązkowe, na które dziecko i jego rodzice 
wyrazili zgodę, w tym na zajęcia wynikające z przyznanej dziecku 

formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
3) Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do 

zajęć szkolnych. 
4) Zobowiązuje się rodziców do zapewnienia niezbędnych do zajęć: 

podręczników, materiałów, przyborów szkolnych, stroju 

gimnastycznego. 
§ 13 

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy 
w sprawie organizacji roku szkolnego. 
 

 

§ 14 
 

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

szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora 
szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w 
przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia 

danego roku. 
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2. Dyrektor szkoły corocznie w arkuszu organizacyjnym szkoły, podaje liczbę 
nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących 

do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, 
którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy 
złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.  

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę 
pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze 
środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

 

§ 15 
 

1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 
tygodniowy rozkład zajęć określający organizację edukacyjnych. 

 
§ 16 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
 

§ 17 

 
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 

minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 
rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 15. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel 
prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, 
o których mowa w ust. 2. 

 

§ 18 
 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły 

są: 
1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia    

edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, 
 2)   dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
a)   zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w 
pkt 1, 

b)   zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 
program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 
programów nauczania; 

3)   zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
4)   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
5)   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.", 
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2. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w pkt. 1 ust. 2 organizuje dyrektor 
szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i rady rodziców." 
 

§ 19 

 
Szkoła może podejmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz 

studentów wyższych szkół kształcących nauczycieli na praktyki 
pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy 
dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą, po 

uzgodnieniu z nauczycielem przyjmującym na siebie funkcję opiekuna. 
 

§ 20 

 
Szkoła może zapewnić uczniom możliwość spożycia co najmniej jednego 

ciepłego posiłku w jadalni. 
§ 21 

 

1.  Zadania biblioteki: 
1) Biblioteka szkolna jest pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie 
uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza i nauczycieli oraz 

indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy oraz jest 
ośrodkiem edukacji czytelniczej.  

2) Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec 
uczniów. 
3) Biblioteka służy nauczycielom w pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

4) Biblioteka udostępnia zbiory innym pracownikom szkoły oraz - na 
podstawie kart czytelniczych uczniów -  innym osobom. 

 
2. Organizacja biblioteki. 
1) Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkoły sprawuje dyrektor szkoły. 

2) Biblioteką kieruje nauczyciel – bibliotekarz, jego zadania są ujęte w 
przydziale czynności i w planie pracy biblioteki zaś obowiązki określa ust3. 
3) Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. 

4) Godziny otwarcia biblioteki zawiera opracowany na początku każdego 
roku szkolnego harmonogram. 

5) Biblioteka gromadzi następujące materiały: materiały dydaktyczne dla 
nauczycieli, podręczniki,  lektury podstawowe i uzupełniające do języka 
polskiego, beletrystykę pozalekturową, literaturę popularnonaukową i 

naukową, wydawnictwa albumowe, wydawnictwa informacyjne, 
wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki różnych 

przedmiotów nauczania, prasę dla uczniów i nauczycieli. 
5)  Finansowanie wydatków: 

a) wydatki biblioteki są pokrywane z budżetu szkoły, 

b) działalność biblioteki może być dotowana przez radę rodziców i innych 
ofiarodawców, 
c) biblioteka może zdobywać środki finansowe w inny sposób, np. 

poprzez kiermasze książek. 
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3.  Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza. 
1) Nauczyciel – bibliotekarz jest obowiązany: 

a) udostępniać zbiory w wypożyczalni, czytelni oraz komplety do 
pracowni, 
b) prowadzić działalność informacyjną i propagandę wizualną i słowną 

zbiorów, biblioteki i czytelnictwa, 
c) poznawać czytelników rzeczywistych i potencjalnych oraz pozyskiwać 

tych ostatnich, 
d) udzielać porad w doborze lektury, 
e) prowadzić zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego lub 

indywidualny instruktaż w tym zakresie, 
f) organizować pracę zespołu uczniów współpracującego z biblioteką, 
g) współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, z 

rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno 
– wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w 

przygotowaniu ich do samokształcenia, 
h) prowadzić różnorodne formy zajęć i imprez czytelniczych. 
 

2) Nauczyciel – bibliotekarz jest obowiązany: 
a) troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu 
bibliotecznego, 

b) gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej 
potrzebami oraz przeprowadzać ich selekcję, 

c) prowadzić ewidencję zbiorów, 
d) opracowywać zbiory ( klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie 
techniczne, konserwacja ), 

e) prowadzić dokumentację pracy biblioteki, statystykę, pomiar 
aktywności czytelniczej uczniów, 

f) planować pracę ( roczny ramowy plan pracy biblioteki, terminarz zajęć 
bibliotecznych i imprez czytelniczych ), składać roczne ( okresowe ) 
sprawozdanie z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole, 

g) doskonalić warsztat swojej pracy. 
 
4.  Prawa i obowiązki czytelników. 

1)  Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy 
szkoły oraz na podstawie kart czytelniczych uczniów - ich  rodzice, 

rodzeństwo lub inne osoby. 
2)  Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 
3) Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone 

materiały. 
4) Jednocześnie można wypożyczyć 3 książki. W uzasadnionych przypadkach 

biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, może także 
prolongować termin zwrotu. 
5) W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki i innych materiałów 

czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną 
przez bibliotekarza. 
6) Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem 

roku szkolnego.  
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7) Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wszystkich 
materiałów wypożyczonych z biblioteki. 

8) Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być 
przyznane nagrody na koniec roku szkolnego. 
9) Uczniowie korzystający ze znajdującego się w bibliotece Internetowego 

Centrum Informacji Multimedialnej  muszą stosować się do odnośnego 
regulaminu.  

 
 

§ 22 
 

1. Realizując swoje zadania szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i 
higieniczne warunki pobytu w placówce oraz w trakcie wycieczek i 
innych imprez poprzez: realizację programów profilaktycznych, dyżury 

nauczycieli, przestrzeganie regulaminów, równomierne obciążenie 
zajęciami, zaznajamianie z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły 

i poza nią.  
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, 

uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie 

szkolnym nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują 
pracownicy obsługi oraz dyżurujący nauczyciele.  

3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.  
4. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo w 

czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz 
poza jej terenem w trakcie wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 
Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania 

dyrektora szkoły o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć, 
2) podczas przerw dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele 

zgodnie z harmonogramem dyżurów, 

3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i 
bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a 
podczas wycieczek szkolnych kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

5. Szkoła nie zapewnia opieki uczniom, przebywającym na boisku 
szkolnym przed i po zajęciach lekcyjnych oraz uczniom przebywającym 

poza terenem szkoły.  
6. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów 

odpowiednio do prowadzonych zajęć edukacyjnych z regulaminem sali,  

pracowni, sali gimnastycznej.  
7. Budynek szkoły jest całodobowo monitorowany. Rejestrator 

monitoringu znajduje się w gabinecie dyrektora.  
8. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.  
9. Uczeń zwalniany jest z zajęć lekcyjnych na podstawie pisemnego bądź 

osobistego zwolnienia przez rodziców.  W zwolnieniu rodzic jest 
zobowiązany podać przyczynę zwolnienia, dzień i godzinę wyjścia 
ucznia ze szkoły.  
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10. W przypadku nieobecności nauczyciela można odwołać pierwsze 
lekcje lub zwolnić uczniów z ostatnich zajęć, po poinformowaniu 

uczniów i rodziców z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.  
11. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie 

zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a 

opiekę nad klasą przejmie inny pracownik szkoły.  
12. W uzasadnionych przypadkach uczniów chcących skorzystać z 

toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo.  
13. W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia (jeśli stan jego na to 

pozwala) należy go skierować w towarzystwie drugiej osoby do 

pielęgniarki szkolnej lub sekretariatu.  
14. W przypadku zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel, 

który jest jego świadkiem, udziela uczniowi pierwszej pomocy, 

zawiadamia pielęgniarkę szkolną  oraz dyrektora szkoły.  
15. Pielęgniarka szkolna lub dyrektor szkoły powiadamia o wypadku 

zaistniałym na terenie szkoły rodziców a w razie potrzeby pogotowie 
ratunkowe.  

16. W szkole prowadzony jest rejestr wypadków. 

 
 

ROZDZIAŁ VI 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 23 
 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i 

pracowników obsługi. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa 

w ust.1 określają odrębne przepisy. /Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy/ 

 
§ 24 

 

1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z 
powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego 
rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.  

1a.  Nauczyciel wybiera podręcznik spośród dopuszczonych do użytku 

szkolnego. Proponuje wybrany przez siebie program nauczania do 
zaopiniowania radzie pedagogicznej i dopuszczenia przez dyrektora 
 

2. Zakres zadań nauczyciela: 
1) realizuje program kształcenia, wychowania / w zakresie powierzonych 

przedmiotów/ w klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym 
cele ustalone w podstawie programowej, programie wychowawczym 
szkoły i planie pracy szkoły. 

2) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. 
Wnioskuje o jego wzbogacanie lub modernizację klaso-pracowni do 

organów kierowniczych szkoły. 
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3) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój 
psychofizyczny uczniów i ich zdolności oraz zainteresowania. 

4)  udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 
o rozpoznanie potrzeb ucznia. 

5) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje 

wszystkich uczniów. 
6) informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, 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 prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła 

zainteresowań. 

9) decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, 
podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego 

przedmiotu. 
10) decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej swoich uczniów. 
11) decyduje o treści programu prowadzonego przez niego koła lub 

zespołu. 
12) decyduje o ocenie z zachowania swoich uczniów. 
13) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar 

regulaminowych dla swoich uczniów. 
14) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć i 

dyżurów. 
15) odpowiada za zniszczenia lub stratę majątku i wyposażenia szkoły 

przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z 

nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.  
16) Realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze z uwzględnieniem potrzeb 

i zainteresowań uczniów. 
 

3.  

1) Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie 
dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie 
bezpieczeństwa uczniów. 

2) Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające 
na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu 

na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi o fakcie 
przebywania osób postronnych. 

3) Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły 

powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren 
szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym 

fakcie dyrektora szkoły lub skierować te osobę do dyrektora. 
4) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie 

zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia lub życia uczniów. 

 

§ 25 
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1. W szkole, jeżeli liczy ona co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko 
wicedyrektora. 

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe 
stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

 

§ 26 

1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły 
przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. 

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

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują  

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobu 
realizacji programów nauczania, korygowania treści nauczania 
przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji w sprawie 

ustalenia szkolnego zestawu programów, 
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, 

3) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących 
nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 
5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole innowacji 

i eksperymentów, 

6) wspólne ustalenie kierunków pracy z uczniem zdolnym, 
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 

uczniem, a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego 

uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów 

w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami 
społeczności szkolnej. 

5. Wychowawca , w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.4: 

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia, 
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami : różne formy 

życia zespołowego rozwijając jednostki i integrując zespół uczniowski, 

ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 
wychowawcy. 

3) współdziała z nauczycielem uczącym w jego klasie, uzgadniając z nim i 
innymi nauczycielami działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a 
także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka /dotyczy 

to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi 
trudnościami i niepowodzeniami /. 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu : poznania i ustalenia 
potrzeb opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci, współdziałania z 
rodzicami, tzn. okazywanie im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w 
swoich działaniach,  włączanie ich w sprawy klasy i szkoły. 

5) współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi 

specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 
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potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień 
uczniów ; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły 

określają przepisy w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej 
i pedagogicznej. 

6) Wychowawca spełnia swoje zadania dostosowane do wieku i potrzeb 

uczniów oraz określonych warunków środowiskowych. 
7) Każdy nauczyciel – wychowawca może korzystać z następujących form 

pomocy merytorycznej i metodycznej: 
a/ udział w lekcjach pokazowych i koleżeńskich, 
b/ kontakt z metodykiem – doradcą, 

c/ udział w konferencjach przedmiotowych, 
d/ konsultacja z nauczycielem – opiekunem ( dotyczy nauczycieli 

rozpoczynających pracę ). 
 

6. Pedagog szkolny. 
1) Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc psychologiczną 

i pedagogiczną. 
2) Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce 
należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym 
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole 

lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz 
wspierania rozwoju uczniów; 
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych 

problemów dzieci i młodzieży; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 
zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy 

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych 
i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 
i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

3) Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie 

przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka. 
4) Zadania, o których mowa powyżej, pedagog szkolny realizuje – 

we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami / opiekunami 
prawnymi/, pielęgniarką /higienistką/, organami szkoły i instytucjami 
pozaszkolnymi ; we współpracy z poradniami psychologiczno –

pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie 
konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie 
specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach. Pedagog 

szkolny lub psycholog posiadający przygotowanie specjalistyczne może 
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prowadzić zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze 
terapeutycznym. 

5)  Pedagog szkolny (psycholog) prowadzi następującą dokumentację:  
dziennik pedagoga - według zasad i wzoru określonego odrębnymi 
przepisami, teczki indywidualne dzieci i młodzieży zawierające 

dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających. 
 

 

 

 

7. Zdania szczegółowe wynikające z pracy szkoły dla pedagoga : 
1)  współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną . 

2)  opieka i pośrednictwo w ustalaniu sposobów pracy z uczniami 
objętymi nauczaniem indywidualnym. 

3)  pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych: 
4) współpraca z zespołami przedmiotowymi klas starszych i młodszych w 

celu ustalenia sposobów pracy z dziećmi w ramach zespołów 

dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć indywidualnych i jednostek 
lekcyjnych, 

5) rozmowy z rodzicami indywidualne w ramach spotkań z pedagogiem, 
pogadanki, 

6) otoczenie opieką uczniów o szczególnych uzdolnieniach. 
 

ROZDZIAŁ VII 
 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 
§ 27 

 
1. Do klasy pierwszej szkoły  przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w 
obwodzie szkoły: 

a.  które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat, 
b.  które w danym roku kalendarzowym kończą 8 lat i zostały odroczone 

w wieku 7 lat  
2. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, 
jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po uzgodnieniu z organem 

prowadzącym. 
3. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły mają obowiązek 

zgłoszenia dziecka do szkoły, składając w sekretariacie szkoły wypełniony 
druk „Zgłoszenia” zawierający: imię (imiona), nazwisko, PESEL kandydata (w 
przypadku jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość), imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres 
miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, adres poczty 

elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają. 
4. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły mają obowiązek 
złożenia  w sekretariacie szkoły wypełniony druk „Wniosku” zawierający: 

imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, PESEL kandydata ( w przypadku 
jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość), imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres 
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miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, adres poczty 
elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają, 

wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od 
najbardziej do najmniej preferowanych. Wypełniony wniosek podpisują oboje 
rodzice/prawni opiekunowie. 

5.  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć 
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje 

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Szczegółowe przepisy 
reguluje ustawa o systemie oświaty. 
 

§ 28 
 

1. W sytuacji, kiedy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły jest większa niż liczba miejsc,  przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne szczegółowo określone w „Regulaminie rekrutacji do 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim”.  
2. Wymagane dokumenty przy rekrutacji: 

1) Wniosek o przyjęcie do szkoły 
2) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych 

oraz oświadczenia podpisane przez oboje rodziców (prawnych 

opiekunów) 
3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie 

uzupełniające na tych samych zasadach jak w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

4. Szczegóły dotyczące rekrutacji, harmonogram, skład komisji oraz 
procedury odwołań znajdują się w „Regulaminie rekrutacji Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim” 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 
 

§ 29 
 

Statutowe Prawa ucznia wypływają z Konwencji Praw Dziecka, Powszechnej 
deklaracji Praw Człowieka oraz z Ustawy o Systemie Oświaty i wydanych na 
jej podstawie rozporządzeń. 

Uczeń ma prawo do: 
1. Szacunku, godności i nietykalności osobistej. 

2. Wolności od przemocy fizycznej i psychicznej. W przypadku zagrożenia 
agresją i przemocą, uczeń ma prawo bronić się, zgłaszając sprawę do 
nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, przedstawiciela 

samorządu szkolnego, dyrektora. 
3. Wyrażania własnych poglądów, przekonań w tym religijnych. Ma prawo 

do wyrażania własnego zdania (dopóty nie obraża innych). 
4. Uzyskania w szkole informacji, we wszystkim, co jego dotyczy, zwłaszcza: 

kryteriach oceniania czyli systemie wymagań na poszczególne oceny, w 

tym oceny z zachowania, otrzymanych ocenach, terminach i warunkach 
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konkursów, ustalonym i zapisanym w Statucie Szkoły systemie kar i 
nagród i procedurze odwołania się od kary, 

5. Zapoznania się z programem nauczania. 
6. Jak najlepszego wykorzystania czasu lekcji. 
7. Sprawiedliwego traktowania przez nauczycieli, a więc do oceniania 

zgodnie z WSO - sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny z przedmiotów i 
zachowania. 

8. Odwołania się od oceny, wystawionej niezgodnie z przyjętymi kryteriami, 
zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

9. Prywatności- czas po lekcjach jest czasem prywatnym i szkoła nie ma 

prawa do ingerencji, z wyjątkiem, gdy zagrożone jest dobro dziecka-jego 
życie, zdrowie. 

10. Dyskrecji w swoich sprawach osobistych i rodzinnych – ma prawo do 

tego, aby w trakcie lekcji lub innych spotkań ogólnych jego sprawy 
prywatne nie były poruszane.   

11. Dyskrecji w sprawach ocen szkolnych-na wywiadówkach nauczyciel nie 
może publicznie omawiać ocen poszczególnych uczniów.  

12. Udziału w wyborach do Samorządu Szkolnego i sam może wybierać 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  
13. Zgłaszania swoich wniosków do przedstawiciela Samorządu 

Uczniowskiego, a przez to współdecydowania o sprawach szkoły. 

14. Odwołać się w przypadku, gdy jego prawa nie będą respektowane zgodnie 
z procedurą zawartą w § 34 

 

§ 30 
 
 Obowiązki ucznia: 

1. Systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne oraz wybrane przez 
ucznia zajęcia pozalekcyjne - np. kółka, jak również zajęcia wyrównawcze, 

korekcyjno-kompensacyjne, jeśli rodzic podpisał deklaracje zgody na 
uczestniczenie w nich ucznia. Uczęszczanie na zajęcia do ostatniego dnia 
nauki. 

2. Punktualne przybywanie na zajęcia wynikające z planu zajęć. Mimo 
spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w 
której odbywają się zajęcia nawet jeśli spóźnienie jest znaczne. 

3. Obowiązek noszenia niezbędnych podręczników, ćwiczeń, zeszytów 
przedmiotowych i ich estetycznego prowadzenia oraz przebywania w 

szkole w obuwiu zmiennym. 
4. Obowiązek odrabiania zadań domowych i przygotowywania się do każdej 

lekcji. 

5. Obowiązek udziału w akademiach, uroczystościach, imprezach 
sportowych, konkursach i innych przedsięwzięciach organizowanych 

przez szkołę, jeśli zdeklarował chęć udziału w nich. 
6. Dostarczenia wychowawcy pisemnego usprawiedliwienia wystawianego 

przez rodzica, a dotyczącego nieobecności ucznia w szkole do 7 dni od 

ostatniego dnia nieobecności. Dokumentem usprawiedliwiającym 
nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie oraz 
ustne usprawiedliwienie przez rodzica. Nieobecność może także 

usprawiedliwić rodzic poprzez dziennik elektroniczny zgodnie z 



 21 

„Procedurami dziennika elektronicznego”. Uczeń zobowiązany jest do 
uzupełnienia lekcji oraz opanowania przerabianego podczas nieobecności 

materiału nauczania. Może zwrócić się o pomoc do uczącego nauczyciela. 
7. Przestrzeganie zakazu wychodzenia z klasy podczas lekcji, bez zgody 

nauczyciela, opuszczania terenu szkoły w trakcie lekcji jak i przerw, bez 

zezwolenia nauczyciela. Obowiązek stosowania się do wszystkich poleceń 
nauczycieli zarówno na lekcji jak i na przerwie- zwłaszcza nauczycieli 

dyżurujących. 
8. Przestrzeganie zakazu – przeszkadzania na lekcji lub uniemożliwianie jej 

prowadzenia. Uczeń powinien zachować należytą uwagę podczas 

prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać glos, gdy zostanie do 
tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić 
uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć. 

9. Przestrzeganie ustalonych w klasach norm zgodnego współżycia 
i współpracy w grupie.  

10. Obowiązek naprawienia wyrządzonego komuś zła, zadośćuczynienia. 
11. Odpowiedzialności materialnej za celowe zniszczenie cudzej rzeczy oraz 

zniszczenie sprzętu szkolnego. 

12. Dbanie o sprzęt, urządzenia i pomoce szkolne. Korzystanie z pracowni 
i innych pomieszczeń zgodnie z regulaminem ich użytkowania. 

13. Obowiązek zgłaszania pracownikowi szkoły aktów wandalizmu, których 

uczeń jest świadkiem. 
14. Obowiązek stawania w obronie młodszych i słabszych, gdy starsi 

uczniowie próbują ich skrzywdzić. 
15. Bezwzględny zakaz agresji oraz zakaz używania wulgarnych słów, 

zwrotów i gestów.  

16. Obowiązek zwrotu właścicielowi zagubionej przez niego rzeczy lub 
oddania jej do sekretariatu szkoły, w przypadku, gdy właściciel jest 

nieznany. 
17. Obowiązek szanowania praw innych oraz kulturalnego zachowania 

w stosunku nauczycieli, kolegów oraz wszystkich pracowników szkoły. 

18. Obowiązek przestrzegania zasad odnoszących się do wyglądu ucznia: 
czystości, schludności stroju, zakazu farbowania włosów, zakazu 
noszenia kolczyków na innych częściach ciała, niż uszy u dziewcząt, a 

całkowity zakaz noszenia kolczyków przez chłopców. Zakaz malowania 
paznokci, brak tatuaży, makijażu na twarzy. 

19. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, 
konsoli do gier i innych urządzeń elektronicznych. Uczeń przebywając w 
szkole oraz podczas wszelkich wyjść pod opieką nauczyciela, może 

korzystać z telefonu komórkowego tylko za zgodą nauczyciela. 
Korzystanie z telefonu komórkowego podczas wycieczek szkolnych 

reguluje regulamin wycieczki. W przypadku niedostosowania się do 
regulaminu telefon zostanie zabezpieczony przez dyrekcję do momentu 
osobistego odebrania go przez rodzica (opiekuna prawnego).  

20. Przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu na terenie 
szkoły, ale i poza nią w czasie, gdy uczeń prawnie przebywa pod opieką 
szkoły ( dyskoteki, wycieczki). 

21. Bezwzględny zakaz posiadania przy sobie substancji narkotycznych 
wszelkiego rodzaju- czyn karalny. 
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22. Zakaz gier, w których pieniądz lub rzeczy osobiste mogą być stawką. 
23. Zakaz fałszowania podpisów rodziców, zwolnień, ocen szkolnych, zakaz 

ściągania na lekcjach lub przedstawiania do oceny cudzych prac. 
24. Obowiązek kulturalnego zachowania się, w trakcie reprezentowania 

szkoły na zewnątrz. 

25. Obowiązek przestrzegania zapisów statutowych, zarządzeń dyrektora, 
regulaminów wewnętrznych, np. BHP. 

 

Za nie przestrzeganie obowiązków zawartych w powyższym zapisie 
statutowym, grozi uczniowi kara, wymierzana zgodnie z § 32. 

 

NAGRODY I KARY 
 

§ 31 

1. Ucznia można nagrodzić za: 
1) wybitne osiągnięcia w nauce, 

2) wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne 
3) aktywną działalność na forum szkoły i środowiska lokalnego 
4) wzorową postawę ucznia (wypełnianie obowiązków ucznia, postawę 

moralną, odwagę, życzliwość) 
 

2. Formy nagradzania uczniów:  

1) pochwała wychowawcy, nauczyciela w obecności klasy 
2) nagroda książkowa za wybitne osiągnięcia – dla ucznia klas I-III za 

bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i znaczący udział w 

konkursach szkolnych i pozaszkolnych, dla ucznia kl.IV-VI za bardzo 
dobre lub wzorowe zachowanie oraz średnią ocen rocznych wynoszącą 
5,0 lub wyższą, 

3) statuetka „najlepszego absolwenta” za wybitne osiągnięcia w nauce, 
wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz najwyższą średnią ocen 

rocznych w ostatnich latach nauki(IV-VI) 
4) skierowanie listu pochwalnego do rodziców za wybitne osiągnięcia – w 

ostatnim roku nauki, 

5) świadectwo z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami, 
6) umieszczenie zdjęcia ucznia na gazetce laureatów konkursów, 

zawodów sportowych i artystycznych, 

7) nadanie tytułu „Najbardziej życzliwego ucznia – mis i mistera 
życzliwości”, 

8) udział w Gali Laureatów 
 

§ 32 

 
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybienia 

obowiązkom, postanowień, o których mowa w § 30 uczeń może zostać 
ukarany.  

2. Formy kar stosowane w szkole to : 

1)  upomnienie wychowawcy w obecności klasy 
2) uwaga w dzienniku 
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3) zawieszenie w prawach pełnienia funkcji w klasie i szkole – za nie 
wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

4) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły- za wielokrotne uchybienia w 
wypełnianiu obowiązków ucznia, 

5)  pozbawienie pełnionych w klasie lub szkole funkcji – za nie 

wywiązywanie się z obowiązków ucznia, mimo wcześniej zastosowanej 
kary, o której mowa w pkt2/ 

6) zawieszenie przywilejów uczniowskich (dyskoteki, wycieczki, kółka) – 
jeżeli powyższe kary nie skutkują, 

7) obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień – w przypadku gdy 

zachowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu jego samego, 
innych uczniów oraz pracowników szkoły lub dezorganizuje zajęcia w 
szkole, 

8) przeniesienie ucznia do innej szkoły – dyrektor występuje z wnioskiem 
do Kuratora Oświaty z zachowaniem ust.9 

9) W przypadku powtarzających się zachowań negatywnych i braku chęci 
poprawy decyzją zespołu nauczycieli uczeń może zostać zobligowany do 
wykonania prac społecznych na rzecz szkoły. Zlecona praca odbywać się 

będzie pod nadzorem pracownika szkoły. 
10) Zespół nauczycieli może również  zdecydować o odebraniu uczniowi 

praw do udziału we wszelkich imprezach szkolnych i klasowych oraz do 

korzystania z centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej. 
 

3. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i 
godność ucznia lub naruszać jakichkolwiek jego praw. 

4. O nałożonej karze informuje się rodziców równolegle z nałożeniem kary. 

Powiadomienie rodzica powinno mieć formę pisemną, mailową bądź 
telefoniczną. 

5. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do 
dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania 
informacji o której mowa w ust.4. 

6. Dyrektor rozpatruje odwołanie wraz z zespołem wychowawczym w ciągu 7 
dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

7. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 5,6 stosuje się odpowiednio, z tym, że 
przed podjęciem rozstrzygnięcia dyrektor zasięga opinii rady 

pedagogicznej. 
8. W przypadku, gdy dyrektor podtrzymuje karę, rodzic może się odwołać do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

9. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły, za popełnienie 
czynu karalnego (kradzież, używanie lub rozpowszechnianie środków 

odurzających, alkoholu, przebywanie pod wpływem środków odurzających 
w szkole, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, odnoszenie się do 
nauczycieli uwłaczając ich godności, celowe dewastacje i niszczenie 

sprzętu szkolnego). 
10. Tryb postępowania w sprawie, o której mowa w ust. 9 określają odrębne 

przepisy. 
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PROCEDURA ODWOŁYWANIA SIĘ OD NIE PRZESTRZEGANIA PRAW 
UCZNIA ZAWARTYCH W STATUCIE SZKOŁY, 

 
§ 33 

 

Postępowanie w przypadku „niesprawiedliwej” oceny lub oceny niezgodnej z 
WSO: 

 
1. W przypadku, gdy roczna ocena zajęć edukacyjnych lub zachowania jest 

wystawiona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny, uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły zgodnie z procedurami zawartymi w WSO – rozdział VII  

2. W przypadku ocen bieżących lub śródrocznych uczeń ma prawo zwrócić 

się do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, z prośbą 
o uzasadnienie otrzymanej oceny jeżeli uważa, że ocena ta jest 

wystawiona niesprawiedliwie. 
3. W przypadku dalszych wątpliwości, uczeń ma prawo w tej sprawie zwrócić 

się do wychowawcy, który wyjaśnia sprawę wspólnie z nauczycielem 

danych zajęć edukacyjnych i przedstawia uczniowi wynik ustaleń.  
4. Odwołanie ucznia od oceny powinno być rozpatrzone z chwilą jego 

zgłoszenia, a w przypadku braku takiej możliwości (np. nieobecność 

w szkole nauczyciela, który ocenę wystawił), najszybciej jak to jest 
możliwe. 

5. W przypadkach spornych, dotyczących oceny, uczeń ma prawo odwołać 
się do dyrektora szkoły w formie pisemnej z uzasadnieniem. W imieniu 
ucznia do dyrektora odwołać się może rodzic lub prawny opiekun dziecka. 

6. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić w terminie nie dłuższym, niż 
7dni od wystawienia oceny. Uczeń oraz rodzice (prawni opiekunowie) 

otrzymują odpowiedź na piśmie. 
  

§ 34 
 

W przypadku naruszenia jakiegokolwiek innego prawa ucznia. 
1. Uczeń może odwołać się w formie ustnej do wychowawcy, pedagoga 

szkolnego, Samorządu Szkolnego, dyrektora. Wybór osoby należy do 

ucznia.  
2. Odwołanie powinno być rozpatrzone jak najszybciej, w terminie nie 

dłuższym niż 7dni. 
3. W przypadku wątpliwości ucznia, co do rzetelnego rozpatrzenia 

odwołania, może się on odwołać w formie pisemnej do dyrektora szkoły 

lub może to zrobić w jego imieniu rodzic. Dyrektor rozpatruje odwołanie 
w terminie 14 dni od daty wpływu tego odwołania. Uczeń oraz rodzice 

(prawni opiekunowie) otrzymują odpowiedź na piśmie. 
4. W przypadku dalszych wątpliwości w rozpatrzeniu odwołania 

i rozwiązaniu kwestii naruszenia praw ucznia, rodzic może zwrócić się do 

organu nadzorującego szkołę- Kuratorium Oświaty w Rybniku. 
 

 

ROZDZIAŁ VIII 
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 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 35 
1.Szkoła używa małej pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 36 
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

§ 37 
1. Szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne zgodnie z odrębnymi przepisami  
 

§ 38 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc dotychczasowy Statut 
Szkoły Podstawowej nr 2  

§ 39 
Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Szkoły – uchwała z dnia 
12 listopada 2007r. 

§ 40 
Dopuszcza się wprowadzenie zmian w statucie szkoły po uchwaleniu ich 

przez Radę Pedagogiczną. W przypadku wprowadzenia wielu zmian Rada 
Pedagogiczna ma prawo zobowiązać dyrektora szkoły do ujednolicenia tekstu 
statutu. 

 
§ 41 

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim 
członkom społeczności szkolnej. 
 

 
Data ostatnich zmian: 9.01.2017 


