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ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne 
 

§1 
 
1. Szkoła Podstawowa Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu, zwana dalej 

Szkołą, jest placówką publiczną. 
2. Szkoła prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów 

nauczania. 
3. Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową 

kształcenia ogólnego odpowiednią do etapu edukacyjnego. 
4. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności. 
5. Do Szkoły przyjmowane są dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu, o którym 

mowa w odrębnych przepisach: 
a. dzieci kończące 7 lat w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok 

szkolny, 
b. na wniosek rodziców, dzieci kończące w danym roku kalendarzowym 6 lat, 
jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 
poprzedzającym rok szkolny, w którym ma zacząć naukę w szkole podstawowej 
lub po uprzednim zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej. 

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

7. Szkoła realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone odrębnymi przepisami. 

8. Szkoła jest obwodową sześcioletnią szkołą publiczną, w której w ostatnim roku 
nauki przeprowadza się sprawdzian szóstoklasisty. 

9. Ukończenie Szkoły podstawowej umożliwia kontynuację nauki w gimnazjum. 
10. Budynek Szkoły mieści się we Wrocławiu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3. 
11. Szkoła jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest gmina 

Wrocław. 
12. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty. 
 

§2 
 
1. Szkoła posiada sztandar. 
2. Szkoła ma swojego patrona. Jest nim Julian Tuwim. 
3. Szkole nadano imię w dniu 15 października 1966r. 
4. Szkoła ma swój ceremoniał na który składają się m. in.: 

a. uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, 
b. uroczyste ślubowanie absolwentów składane podczas uroczystości wręczania 

świadectw ukończenia Szkoły. 
c. pieśń Szkoły. 

 
§ 3 

 
Misja Szkoły 

 
Głównym celem wychowawczym naszej szkoły jest zapewnienie dzieciom poczucia 
akceptacji i bezpieczeństwa, warunków wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, 
moralnego i intelektualnego oraz wspieranie rodziców w wychowywaniu dziecka 
poprzez wyrabianie w uczniach takich postaw i nawyków, które umo liwią im 
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uniknięcie negatywnego wpływu środowiska i znalezienie własnej drogi yciowej. 
Chcemy, aby ka de dziecko mogło znaleźć w 108–ce miejsce, do którego będzie szło 
z ochotą i z ciekawością, wiedząc, e jest wa ne i lubiane; eby ka de dziecko czuło się 
w naszej szkole bezpieczne, wartościowe, zauwa ane, potrzebne, szczęśliwe i eby 
wiedziało, e jest u siebie. Chcemy, by absolwent naszej szkoły umiał rozró niać dobro 
od zła oraz był w stanie dokonywać wyborów umo liwiających mu dalszy rozwój oraz 
prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. 
 

§ 2 
 

Wizja Szkoły 
 
Wszystkie działania szkoły nakierowane są na wszechstronny rozwój ucznia, 
a szczególnie na znalezieniu w każdym dziecku tego, w czym jest najlepsze 
i wspieraniu go w działaniu. W całym tym procesie uczestniczą rodzice naszych 
dzieci.    

§ 3 
 

Model Absolwenta 
 
1. Szkoła opracowała Model Absolwenta. Stanowi on integralną cześć oferty 
edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów 
Szkoły. 
 
2. Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 108: 

a. zna i przestrzega zasad współżycia w grupie, 
b. jest uczynny i gotów do niesienia pomocy innym, 
c. jest ciekawy świata i ludzi, 
d. dba o najbliższe środowisko, 
e. dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, 
f. zna swoje mocne i słabe strony, 
g. nie ulega negatywnym wpływom otoczenia, 
h. radzi sobie w sytuacjach problemowych i konfliktowych, 
i. posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie, 
j. jest świadom własnych zdolności i potrafi je rozwijać, 
k. potrafi wykorzystać swą wiedzę w praktyce, 
l. potrafi zorganizować własne uczenie się, 
m. zna i szanuje tradycje rodzinne, szkolne, regionalne i narodowe, 
n. działa na rzecz społeczności i naszej planety 

 
1. Szkoła realizuje Program rządowy na rzecz społeczności romskiej prowadząc 

działania wspomagające edukację uczniów pochodzenia romskiego. 
2. Szkoła realizuje Program wychowawczy i Program Profilaktyki sprzyjające 

kształtowaniu właściwych postaw i nawyków, unikaniu przez uczniów 
negatywnych wpływów środowiska, poszukiwaniu własnej drogi życiowej, 
dalszemu rozwojowi oraz prawidłowemu funkcjonowaniu w środowisku. 
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ROZDZIAŁ II: Cele i zadania szkoły 
 

§5 
 

1. Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój uczniów. 
2. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia. 
3. Szkoła stwarza warunki do pełnego rozwoju intelektualnego, społecznego, 

emocjonalnego i fizycznego uczniów. 
4. Szkoła tworzy klimat poszanowania godności uczniów, wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej. 
5. Szkoła tworzy klimat poszanowania i warunki do podtrzymywania tożsamości 

narodowej i etnicznej. 
6. Szkoła prowadzi kształcenie i wychowanie służące rozwijaniu u uczniów poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. 

7. Szkoła przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i 
obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 
sprawiedliwości i wolności. 

8. Działalność organów szkoły oraz działalność dydaktyczna, wychowawcza i 
opiekuńcza prowadzone są zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, 
ustawą o systemie oświaty, ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, Konwencji Praw Dziecka oraz Wrocławskiej Koncepcji Edukacji. 

 
§ 6 

Cele Szkoły: 
1. W zakresie nauczania: 

a. wyposażenie ucznia w wiedzę określoną podstawą programową kształcenia 
ogólnego, 

b. zapewnienie warunków do zdobycia wykształcenia umożliwiającego uzyskanie 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

c. wykształcenie u ucznia elementarnych umiejętności samokształcenia oraz 
samodzielnego poszukiwania informacji, 

d. kształtowanie postaw intelektualnych, kreatywnych i innowacyjnych na miarę 
wieku rozwojowego uczniów, 

e. uświadamianie uczniom znaczenia tradycji i kultury narodowej, 
f. przyswojenie przez uczniów, na wysokim poziomie merytorycznym, 

określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły, wiedzy na temat faktów, 
zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, 

g. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych 
wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, 

h. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 
funkcjonowanie we współczesnym świecie, 

i. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, 
j. kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w 

tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 
k. przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie 

edukacyjnym oraz uczenia się przez całe życie. 
2. W zakresie wychowania i opieki: 

a. wspieranie rodziców w pełnieniu roli wychowawczej, 
b. kształtowanie świadomości ekologicznej i społecznej uczniów, 
c. wspieranie ucznia w jego indywidualnym rozwoju, 
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d. przygotowywanie uczniów do pełnienia przyszłych ról społecznych 
e. i rodzinnych, 
f. propagowanie zdrowego stylu życia, 
g. zapewnienie pomocy losowej uczniom tego potrzebującym. 

 
§ 7 

 
Zadania Szkoły: 
1. w zakresie nauczania: 

a. realizacja przyjętych programów nauczania tworzących Szkolny Zestaw 
Programów Nauczania, 

b. dostosowanie wymagań, nauczanych treści, metod i form pracy do możliwości 
rozwojowych i potrzeb uczniów, 

c. stworzenie możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
d. umożliwienie, w miarę możliwości szkoły, kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi i potrzebami 
edukacyjnymi,     

e. umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym skorzystania 
z indywidualnego toku nauki, indywidualnego programu nauczania, 
indywidualnego toku uczenia;umożliwienie korzystania z zasobów biblioteki 
szkolnej, 

f. realizację innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
g. rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, 
h. umożliwienie uczniom udziału w konkursach przedmiotowych, warsztatach, 

projektach, pokazach, zawodach sportowych i innych formach 
organizowanych w szkole lub przestrzeni edukacyjnej Wrocławia, 

i. wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez organizację 
indywidualnego wsparcia, 

j. umożliwienie uczniom organizowania działalności kulturalnej, oświatowej 
i sportowej na terenie szkoły, udziału w wycieczkach edukacyjnych, obozach 
i warsztatach naukowych. 

2. W zakresie form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn losowych, 
rozwojowych, deficytów, niepełnosprawności czy rodzinnych potrzebne jest 
wsparcie: 
a. umożliwienie udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, 
b. umożliwienie udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 
c. zorganizowanie indywidualnego nauczania, 
d. umożliwienie udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, 

wyrównawczych, 
e. organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
f. umożliwienie udziału w zajęciach świetlicowych, 
g. pomoc materialna w tym zapewnienie posiłków, 
h. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów 

w Szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych 
przez Szkołę, 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 punktach a, c, d, f, prowadzone są na podstawie 
wewnętrznej diagnozy potrzeb oraz zaleceń poradni psychologiczno-
pedagogicznej a także możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły. 

 
§ 8 
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1. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia: 
a. kompetentną kadrę, 
b. pomieszczenia z niezbędnym wyposażeniem do realizacji celów 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
c. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 
d. pomieszczenia i urządzenia sportowe, 
e. bibliotekę szkolną 
f. gabinet pielęgniarki szkolnej 
g. pomieszczenia do spożywania obiadów 

 
§ 9 

 
1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając poprzez 

instalowanie na bieżąco aktualizowanego oprogramowania zabezpieczającego, 
dostęp uczniów do treści mogących stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 
rozwoju. 

 
§ 10 

 
1. Cele i zadania Statutowe realizuje dyrektor Szkoły wraz z nauczycielami 

i uczniami prowadząc proces lekcyjny, pozalekcyjny i pozaszkolny. 
2. Przy realizacji zadań i celów Statutowych Szkoła współpracuje z rodzicami oraz 

instytucjami znajdującymi się w przestrzeni edukacyjnej Wrocławia oraz regionu. 
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ROZDZIAŁ III: Organy Szkoły, ich kompetencje i zasady współdziałania 
 

§ 11 
 
1. Organy Szkoły: 

a. Dyrektor Szkoły, 
b. Rada Pedagogiczna, 
c. Rada Rodziców, 
d. Samorząd Uczniowski. 

2. Każdy z wymienionych w ust.1 organów, działa zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty. 

3. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych 
przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 

 
§ 12 

 
1. Dyrektor Szkoły: 

a. kieruje Szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego, 
b. jest organem nadzoru pedagogicznego dla zatrudnionych w Szkole 

nauczycieli, 
c. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, 
d. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą o 

systemie oświaty. 
2. Stanowisko dyrektora Szkoły powierza organ prowadzący Szkołę na okres 5 lat. 
3. Kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły wyłania się drogą konkursu lub 

powierzenia, którego zasady określają odrębne przepisy 
4. Dyrektor Szkoły kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz, sprawuje 

nadzór pedagogiczny i opiekę nad uczniami w szczególności zaś: 
a. nadzoruje realizację celów i zadań szkoły, 
b. kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego, 
c. wydaje decyzje administracyjne w zakresie odroczenia obowiązku szkolnego, 

zezwolenia na jego realizację poza szkołą, 
d. odpowiada za przygotowanie rocznego planu pracy, 
e. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 
f. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjęte w ramach ich 

kompetencji, 
g. wstrzymuje realizację uchwał podjętych niezgodnie z prawem i powiadamia 

o tym fakcie organ prowadzący i nadzorujący, 
h. w uzgodnieniu z organem prowadzącym Szkołę i organem nadzoru 

pedagogicznego może wprowadzić innowacje pedagogiczne, 
i. w uzgodnieniu z wyższą uczelnią, organem prowadzącym Szkołę, organem 

nadzoru pedagogicznego i MEN może wprowadzić eksperyment 
pedagogiczny, 

j. nie rzadziej niż raz w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej 
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informacje o działalności Szkoły, 

k. w sytuacjach uzasadnionych, zwraca się do kuratora oświaty z wnioskiem 
o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 

l. wnioskuje do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia spoza obwodu Szkoły 
do szkoły rejonowej, 

m. decyduje o przyjęciu ucznia do Szkoły w okresie, kiedy nie działa komisja 
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rekrutacyjna, 
n. odpowiada za zapewnienie uczniom kompletu podręczników oferowanych 

przez MEN, 
o. zezwala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na indywidualny tok nauki 

lub indywidualny program nauki, 
p. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole, 
q. ogłasza listę podręczników, 
r. dopuszcza do użytku programy nauczania, 
s. sprawuje nadzór pedagogiczny, 
t. odpowiada za organizację sprawdzianu szóstoklasisty, 
u. umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
v. przyjmuje i bada skargi dotyczące pracy nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych, 
w. pełni funkcję negocjatora w sytuacjach konfliktowych, 
x. powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, 
y. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem 

o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu 
w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
uczniowi przystąpienie do nich. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu 
z rodzicami ucznia, 

z. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów, 

aa. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, 
klasyfikacyjnych i sprawdzających. 

5. Dyrektor Szkoły pełni funkcję kierownika zakładu pracy, a w szczególności: 
a. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami, 
b. powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego, po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego oraz ustala zakres ich 
obowiązków, 

c. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem 
warunków określonych odrębnymi przepisami, 

d. powołuje i odwołuje koordynatorów realizowanych w Szkole projektów, 
e. opracowuje arkusz organizacji pracy Szkoły i przekazuje go do zatwierdzenia 

organowi prowadzącemu, 
f. dokonuje oceny pracy nauczycieli w oparciu o ustalone przez siebie kryteria, 
g. wyznacza opiekuna stażu nauczycielom ubiegającym się o stopień 

nauczyciela kontraktowego i mianowanego, 
h. dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o awans 

zawodowy, 
i. zatwierdza do realizacji plany rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających 

się o awans zawodowy, 
j. przeprowadza postepowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela 

kontraktowego i wydaje decyzje o nadaniu tego stopnia, 
k. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 
l. zatwierdza zakres czynności pracowników Szkoły, 
m. odpowiada za bezpieczne warunki pracy uczniów i nauczycieli w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, 
n. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, do 

odpowiednich organów w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 
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nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, 
o. może tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze i zadaniowe, 
p. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły, 

zaopiniowanym przez Radę Rodziców, 
q. współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem 

Uczniowskim, 
r. współdziała ze szkołami wyższymi w organizowaniu praktyk pedagogicznych, 
s. organizuje służbę przygotowawczą dla pracownika samorządowego, 
t. przygotowuje i organizuje egzamin kończący służbę przygotowawczą, 
u. udziela urlopów, 
v. prowadzi sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących 

nauczycielami, 
w. wydaje świadectwa pracy, 
x. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami ustalonymi 

przez organ prowadzący, 
y. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
z. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków, 
aa. wykonuje inne zadania wynikające z zapisów szczególnych. 

6. Organizuje pracę Szkoły, a w szczególności: 
a. opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny, 
b. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
lub opiekuńczych, 

c. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
d. wyznacza w miarę potrzeb, w wymiarze i na zasadach ustalonych 

w odrębnych przepisach, dni wolne od zajęć, 
e. informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach 

wolnych,  
f. odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje 

zagrożenie zdrowia uczniów, 
g. zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych dwóch dniach 
poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury -15oC, mierzonej o godz. 
21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem 
determinującym decyzje dyrektora Szkoły, 

h. organizuje pracę świetlicę szkolną , w sytuacjach, gdy liczna grupa zmuszona 
jest pozostać dłużej w szkole ze względu na organizację pracy rodziców, 

i. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, 
a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych 
warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym, 

j. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 
k. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku 

oraz dbałości o estetykę i czystość, 
l. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły, 
m. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem 

zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, 
n. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, 

ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
o. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku 

i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw, 
p. za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach 
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organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska 
kierownicze, 

q. organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje 
przetargowe, 

r. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły, 
s. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji 

Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami, 
t. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych, 
u. odracza obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dziecku 

posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednak nie 
później niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 8 lat. 

v. odpowiada za właściwe przeprowadzenie rekrutacji, w szczególności za: 

 powołanie komisji rekrutacyjnej, 

 wyznaczenie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,podanie do 
publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji do Szkoły, trybu postępowania 
rekrutacyjnego, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminu rekrutacji, 

 rozpatrywanie odwołań rodziców od postanowień komisji rekrutacyjnej, 

 poinformowanie w formie pisemnej prezydenta miasta, właściwego dla 
miejsca zamieszkania kandydata, o nieprzyjęciu go do Szkoły w sytuacji, 
gdy kandydat podlega obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu 
przedszkolnemu, 

 występowanie do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na przyjęcie w 
trakcie roku szkolnego kandydata, jeżeli wymaga to wprowadzenia zmian 
organizacyjnych skutkującymi zmianami planu finansowego Szkoły. 

7. Dyrektor Szkoły sprawuje opiekę nad uczniami, w szczególności: 
a. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim, 
b. powołuje komisję stypendialną, 
c. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu 

Szkoły, 
d. organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia, 
e. opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do 

„wyprawki szkolnej”, 
f. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego uczniów, poprzez aktywne działania prozdrowotne 
i organizację opieki medycznej w Szkole. 

 
§ 13 

 
1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor Szkoły współpracuje z Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 
 

§ 14 
 
1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły tworzy się stanowisko 

wicedyrektora. 
2. Do stanowisk wymienionych w ust. 1 dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowy 

przydział czynności (zadań, uprawnień, odpowiedzialności) zgodnie z potrzebami 
szkoły. 

 
§ 15 
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1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły, realizującym jej zadania 

statutowe w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 

a. dyrektor Szkoły, jako jej przewodniczący, 
b. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej, z głosem doradczym, mogą brać udział, 
osoby zaproszone przez dyrektora Szkoły, w szczególności przedstawiciele Rady 
Rodziców, organu prowadzącego, organunadzoru pedagogicznego oraz 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej mają charakter: 
a. plenarny – odbywają się dwa lub trzy razy w roku szkolnym, 
b. klasyfikacyjny – odbywają się jeden raz w każdym semestrze, 
c. szkoleniowy, co najmniej jeden raz w semestrze, zgodnie z opracowanym na 

dany rok planem doskonalenia nauczycieli. 
5. Pozostałe zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się na wniosek dyrektora, 

organu prowadzącego, organu nadzorującego Szkołę, a także z inicjatywy co 
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 
§ 16 

 
1. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:  

a. stanowiące, 
b. opiniujące. 

2. Do kompetencji stanowiących należą: 
a. zatwierdzanie, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, Rocznego Planu 

Pracy Szkoły, 
b. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów, 
c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

realizowanych w Szkole, 
d. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
e. podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia spoza rejonu do szkoły 

rejonowej, lub skreślenia z listy uczniów, 
f. zatwierdzenie Szkolnego Planu Wychowawczego i Szkolnego Programu 

Profilaktyki, 
g. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 
w celu doskonalenia jej pracy. 

3. Do kompetencji opiniujących należą: 
a. opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
b. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły, 
c. opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły odznaczeń, nagród, odznaczeń i innych wyróżnień, 
d. opiniowanie szczegółowych warunków realizacji i oceny projektu 

edukacyjnego, 
e. opiniuje projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
f. opiniuje wnioski rodziców o ustalenie indywidualnego toku nauki, 

indywidualnej organizacji nauki uczniów, 
g. opiniowanie propozycji dyrektora przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach ich wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-08-2015&qplikid=1#P1A6
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dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
h. opiniuje, na wniosek organu prowadzącego, kandydaturę dyrektora Szkoły, na 

stanowisko dyrektora Szkoły w sytuacji ubiegania się o ponowną kadencję lub 
w sytuacji powołania na kolejną kadencję. 

i. opiniowanie formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego. 
4. Inne uprawnienia Rady Pedagogicznej: 

a. opracowanie Regulaminu Rady Pedagogicznej, 
b. przygotowanie Statutu i projektu jego zmian, 
c. upoważnia dyrektora do obwieszczenia jednolitego tekstu Statutu, 
d. wskazanie sposobu dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

szóstoklasisty do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych ucznia, 

e. delegowanie przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na 
stanowisko dyrektora Szkoły, 

f. występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę 
o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora, 

g. zgłasza i opiniuje kandydatów członków Komisji Dyscyplinarnej dla 
Nauczycieli, 

h. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od 
oceny pracy, 

i. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły. 
 

§ 17 
 

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
2. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane sąsporządzane w formie 

elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej lub papierowej. Jeżeli 
protokołowanie odbywa się elektronicznie, wówczas w terminie 14 dni od 
zakończenia roku szkolnego, dokonuje się ich wydruku. Przesznurowane 
i ostemplowane protokoły przechowuje się zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną. 

3. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o opracowany przez siebie Regulamin. 
4. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi, jako jej przewodniczący, dyrektor Szkoły 

lub wyznaczona przez niego osoba. 
5. Dyrektor Szkoły, może zlecić członkom Rady Pedagogicznej. Przygotowanie 

materiałów na jej posiedzenie. 
6. Obrady Rady Pedagogicznej objęte są tajemnicą służbową. 
7. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są 

podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 
członków. 

8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 
niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. 
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzoru pedagogiczny jest ostateczne. 

 
§ 18 

 
1. W Szkole działa Rada Rodziców. 
2. Rada Rodziców jest organem kolegialnym reprezentującym ogół rodziców 

uczniów Szkoły. 
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3. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałowych. 
4. Jedną radę oddziałową reprezentuje jeden przedstawiciel. 
5. Przedstawiciele rad oddziałowych wyłaniani przez zebranie rodziców uczniów 

danego oddziału są w wyborach tajnych. 
6. W wyborach do Rady Rodziców i rad oddziałowych, jednego ucznia reprezentuje 

jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców 
w każdym roku szkolnym. 

7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 
szczegółowo: 
a. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, 
b. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców, 
c. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego 
statutu. 

9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz 
innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady 
Rodziców. 

 
§ 19 

 
1. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy: 

a. uchwalanie regulaminu swojej działalności, 
b. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego Programu 

Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki, 
2. Do kompetencji opiniujących Rady Rodziców należy w szczególności: 

a. opiniowanie projekt planu finansowego Szkoły, 
b. opiniowanie podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń, 
c. na wniosek dyrektora, opiniowanie pracy nauczyciela przy ustalaniu oceny 

dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców 
przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. 
Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania, 

d. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania Szkoły o którym mowa w odrębnych przepisach, 

e. opiniowanie form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego. 
3. Rada Rodziców może: 

a. wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 
nauczyciela stażysty, 

b. występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami 
i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych, 

c. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, 

d. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego 
przez organ nadzorujący, do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny 
pracy. 

 
§ 20 

 
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 
2. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest nauczyciel Szkoły. 
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3. Organem Samorządu Uczniowskiego jest Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 
4. Samorząd Uczniowski działa zgodnie z zapisami Regulaminu Samorządu 

Uczniowskiego. 
5. Zasady wyboru Prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz zasady jego 

działalności określają odrębne przepisy. 
 

§ 21 
 
1. Społeczność uczniowska ma prawo wyboru Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia 

spośród wszystkich nauczycieli Szkoły. 
2. Szkolny Rzecznik praw Ucznia działa zgodnie z opracowanym Regulaminem. 
 

§ 22 
 
1. Wszystkie organy Szkoły mają prawo do swobodnego działania w ramach 

określonych ustawą o systemie oświaty oraz statutem Szkoły. 
2. Bieżąca wymiana informacji między organami Szkoły o podejmowanych 

i planowanych działaniach odbywa się na forum Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców oraz za pośrednictwem dyrektora Szkoły. 

2. Formy współpracy organów Szkoły: 
a. planowe i doraźne spotkania swoich przedstawicieli, 
b. udział dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

i Samorządu Uczniowskiego, 
c. udział w określonych częściach zebrań Rady Pedagogicznej przedstawicieli 

Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców na zaproszenie dyrektora Szkoły. 
 

§ 23 
 

Sposoby rozstrzygania sporów między organami Szkoły 
 
1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców, 

prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 
należy do dyrektora Szkoły. 

2. Przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 
stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk. 

3. Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organu 
będącego stroną sporu. 

4. swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

5. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, 
powoływany jest Zespól Mediacyjny. 

6. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów 
szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy 
w zespole. 

7. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję 
w drodze głosowania. 

8. swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej 
z pełnym uzasadnieniem. 

9. Rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jest ostateczne. 
10. W sporach między organami, Samorząd Uczniowski reprezentuje nauczyciel 
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pełniący funkcję Samorządu Uczniowskiego. 
11. Termin pierwszego posiedzenie Komisji ustala dyrektor Szkoły. 
12. Zespół Mediacyjny, swoje rozstrzygnięcie, wydaje w drodze uchwały podjętej 

zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jej członków. 
13. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze głosowania, spór rozstrzyga jej 

Przewodniczący. 
14. Pod obrady komisji sprawy wnosi się w formie pisemnej. 
15. swoim rozstrzygnięciu Komisja zawiadamia strony konfliktu pisemnie, dołączając 

pełne uzasadnienie. 
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ROZDZIAŁ IV: Organizacja pracy Szkoły 
 

§ 24 
 
1. Szkoła realizuje treści kształcenia i wychowania w oparciu o: 

a. programy nauczania poszczególnych przedmiotów, 
b. ramowe plany nauczania dla poszczególnych oddziałów, 
c. Plan Pracy Szkoły,Szkolny Program Wychowawczy, 
d. Szkolny Program Profilaktyki. 

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz jego szczegółową 
organizację określają odrębne przepisy. 

3. Czas nauki w roku szkolnym podzielony jest na dwa semestry, których czas 
trwania każdego roku określa Rada Pedagogiczna. 

 
§ 25 

 
1. Podstawą organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym jest: 

a. arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora Szkoły i zatwierdzony przez 
organ prowadzący Szkołę, 

b. Roczny Plan Pracy Szkoły przyjęty przez Radę Pedagogiczną. 
2. Arkusz organizacyjny zawiera w szczególności: 

a. wykaz pracowników pedagogicznych, 
b. wykaz pracowników administracji i obsługi, 
c. wykaz pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 
d. przydziały pracowników pedagogicznych, 
e. liczbę i opis oddziałów, 
f. liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
g. rodzaj i liczbę godzin zajęć pozalekcyjnych. 

3. Zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę arkusz organizacyjny, stanowi 
podstawę do opracowania przez dyrektora Szkoły tygodniowego planu zajęć 
dydaktycznych z uwzględnieniem zasad bhp i ochrony zdrowia. 

4. Do wykazu ilości godzin, w arkuszu organizacyjnym, dodaje się na każdy etat (z 
wyłączeniem dydrektora i wicedyrektora) godziny do dyspozycji dyrektora, które 
wynikają z art. 42., ust. 2., pkt 2. Karty Nauczyciela. 

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

6. Na każdy rok szkolny rada pedagogiczna uchwala szkolny plan szkoleń 
i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

7. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje 
szkolnego lidera WDN. 

8. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości 
uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest 
tworzony z uwzględnieniem tych przepisów. 

 
§ 26 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów. 
2. Uczniowie w oddziałach realizują programy nauczania wynikające z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla 
każdego oddziału. 

3. Liczba oddziałów uzależniona jest od limitu określonego przez organ prowadzący 



18 
 

Szkołę. Limit ten uzależniony jest od liczby uczniów z obwodu ustalonego dla 
Szkoły o ile nie zostały przyjęte odrębne ustalenia. 

4. Liczba uczniów w oddziale określona jest odrębnymi przepisami. 
5. Zajęcia edukacyjne obowiązkowe i pozalekcyjne mogą być prowadzone 

w systemie międzyoddziałowym. 
6. Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w Szkole, prowadzone są w systemie 

klasowo-lekcyjnym. 
7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
8. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Szkoły może wydłużyć lub skrócić 

zajęcia wynikające z organizacji pracy Szkoły od 30 do 60 minut, zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć . 

9. Skrócenie lub wydłużenie czasu dotyczy głównie nauczania blokowego oraz 
nauczania zintegrowanego. 

10. Długość zajęć i przerw w oddziałach przedszkolnych i oddziałach edukacji 
wczesnoszkolnej, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustala nauczyciel 
uczący. Wyjątek stanowią zajęcia religii i w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej, 
zajęcia wychowania fizycznego. 

11. Przerwy śródlekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem przerwy po 5 lekcji, trwającej 
20 minut. Oddziały przedszkolne i edukacji wczesnoszkolnej mogą mieć ustalone 
przerwy w innym systemie. 

12. Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym Szkołę, oraz w oparciu 
o odrębne przepisy, ustala zasady realizacji niektórych zajęć prowadzonych 
w systemie innym, niż klasowo-lekcyjnym. Dotyczy to w szczególności: 
a. zajęć wyrównawczych, 
b. korekcyjno-kompensacyjnych, 
c. nauczania języków obcych, 
d. prowadzenia zajęć komputerowych, 
e. prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, 
f. prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, 
g. zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań), 
h. zajęć pozaszkolnych, 
i. zajęć w przestrzeni edukacyjnej Wrocławia. 
j. wszystkich zajęć w ramach Szkoły w Mieście, które są obowiązkowe – jest to 

forma realizacji podstawy programowej. Zajęcia odbywają się w przestrzeni 
edukacyjnej miasta, 

k. umożliwienia uczniom klas trzecich udziału w zajęciach pozalekcyjnych na 
basenie – finansowanym przez Wydział Edukacji; opiekę nad dziećmi przed 
i po zajęciach sprawują rodzice, prawni opiekunowie. 

13. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne. 
14. godziny zajęć, o których mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, inne 

zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 
opiekuńcze i wychowawcze, uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. 
W ramach tych godzin nauczyciel obowiązany jest prowadzić zajęcia w ramach 
godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora.  

15.  Przydział godzin następuje do 15 września, po rozpoznaniu potrzeb uczniów, 
potrzeb Szkoły i deklaracji nauczycieli. 

16. Uczniowie klas I-III zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w ramach 
kształcenia zintegrowanego. 

17. Uczniowie II etapu edukacyjnego mogą realizować do dwóch godziny 
wychowania fizycznego w innej formie: 
a. zajęć klasowo-lekcyjnych, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-01-2011&qplikid=2#P2A6
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b. zajęć do wyboru przez uczniów. 
18. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupie: 

a. oddziałowej, 
b. międzyoddziałowej, 
c. międzyklasowej. 

18. Inne formy realizacji zajęć, uczniowie wybierają najpóźniej w pierwszym tygodniu 
roku szkolnego, wybierając z oferty zaproponowanej przez dyrektora Szkoły. Inna 
forma realizacji przygotowana jest w porozumieniu z organem prowadzącym i po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

19. Inna forma zajęć, o których mowa w ust. 19, mogą być realizowane jako zajęcia 
lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach: 
a. zajęć sportowych, 
b. zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, 
c. zajęć tanecznych, 
d. aktywnych turystyki. 

20. Dopuszcza się łączenie godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
w formach zajęć określonych w ust. 20 z zachowaniem liczby godzin 
przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym iż 4 tygodnie. 

21. Dyrektor Szkoły przygotowując propozycję zajęć do wyboru uwzględnia: 
a. potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym 

sporcie lub aktywności fizycznej, 
b. uwarunkowania lokalne, 
c. miejsce zamieszkania uczniów, 
d. tradycje sportowe środowiska lub szkoły, 
e. możliwości finansowe i kadrowe. 

22. Zalecana liczba uczniów w grupie na zajęciach (określona w odrębnych 
przepisach): 
a. wychowania fizycznego (12-26 osób), 
b. komputerowych do 16 osób, 
c. języka obcego – podział, powyżej 24 uczniów w klasie, 
d. gimnastyki korekcyjnej – do 12 osób, 
e. wyrównawczych – (4-8 osób), 
f. korekcyjno-kompensacyjnych – (2-5 osób). 

 
§ 27 

 
1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada: 

a. sale lekcyjne, 
b. bibliotekę, 
c. pracownię komputerową, 
d. salę rekreacyjno-sportową, 
e. świetlicę; 
f. gabinet pedagoga i psychologa, 
g. gabinet terapii pedagogicznej i logopedycznej,gabinet pielęgniarki, 
h. jadalnię szkolną, 
i. salę gimnastyczna z zapleczem sanitarno-higienicznym, 
j. teren rekreacyjny wraz z boiskiem. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie 
organizacji roku szkolnego. 

3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny w poszczególnych oraz zasady oceniania 
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uczniów opisane są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 
 

§ 28 
 

Oddział przedszkolny 
 
1. W Szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. 
2. Nauczyciele oddziału o którym mowa w ust. 1, pracują według zasad określonych 

dla placówek nieferyjnych. 
3. Oddział, o którym mowa w ust.1, pracuje cały rok z wyjątkiem przerwy 

wakacyjnej. 
4. Oddział przedszkolny w szczególności: 

a. realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, 
b. przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w Szkole. 

5. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. 
6. Odział przedszkolny funkcjonuje w godzinach od 8.00 do 16.00, czynny jest pięć 

dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, bezpłatnie przez 8 godzin dziennie. 
W godzinach 8.00-13.00 realizuje treści określone w podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego zaś od 13.00 do 16.00 nieobowiązkowe zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze. 

7. Dopuszcza się możliwość dłuższego, odpłatnego pobytu dziecka w Szkole. 
Wysokość opłaty ustala organ prowadzący. 

8. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego umożliwia w pełni realizację 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

9. Termin przerwy wakacyjnej, o której mowa w ust. 4, ustala organ prowadzący na 
wniosek dyrektora Szkoły. 

10. Rodzice, o terminie przerwy, o której mowa w ust. 4, są informowani z co najmniej 
sześciomiesięcznym uprzedzeniem. 

11. W okresie przerwy, o której mowa w ust. 4, dzieciom, opiekę zapewniają 
dyżurujący oddział przedszkolny w innej szkole. 

12. W miesiącu wakacyjnym, w którym dyżur pełni Szkoła, do oddziału 
przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci z oddziału przedszkolnego innych 
szkół. 

13. W miesiącu wakacyjnym, rodzice, których dzieci będą uczęszczać do oddziału 
przedszkolnego w innej szkole, rodzice dokonują na piśmie zgłoszenia dziecka do 
takiego oddziału. Termin zgłoszenia ustala dyrektor szkoły macierzystej. 

14. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 
15. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, w oddziale, o której mowa w ust. 

1, prowadzona jest według przyjętego przedszkolnego programu nauczania, który 
umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

16. Czas trwania zajęć dodatkowych w oddziale, o którym mowa w ust. 1, 
w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii, 
dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 30 minut. 

17. Sposób prowadzenia dokumentacji pracy oddziału, o którym mowa w ust. 1, 
określają przepisy odrębne. 

18. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25 osób. 
19. Dyrektor Szkoły, oddział, o którym mowa w ust. 1, powierza opiece jednemu lub 

dwóm nauczycielom, zależnie od ustalenia organu prowadzącego. 
20. Nauczyciel pracujący w oddziale przedszkolnym, organizuje w ciągu roku 

szkolnego, trzy spotkania z rodzicami. 
21. W oddziale przedszkolnym, praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza 
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prowadzona jest według przyjętego do realizacji przedszkolnego programu 
nauczania zawierającego wszystkie zagadnienia podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego. 

22. Dopuszcza się możliwość dłuższego, odpłatnego pobytu dziecka w szkole. 
Wysokość opłaty ustala organ prowadzący. 

23. Nieusprawiedliwiona, co najmniej 50-procentowa nieobecność dziecka 
w miesiącu na zajęciach jest równoznaczna z niespełnianiem przez dziecko 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

24. Niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega 
egzekucji w trybie administracyjnym. 

 
§ 29 

 
1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności 

poprzez: 
a. sprawowanie bezpośredniej opieki przez nauczycieli, którym powierzono 

dzieci, 
b. przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu 

przekazania przez osoby uprawnione dziecka pod opiekę nauczyciela aż do 
chwili jego odebrania, 

c. zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa zarówno w sferze fizycznej 
jak i psychicznej, 

d. opiekę nad dziećmi, podczas zajęć poza terenem Szkoły. 
2. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć organizowanych poza terenem Szkoły 

sprawują nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem. Opiekę mogą 
sprawować inni nauczyciele wyznaczeni do tych zadań przez dyrektora Szkoły. 

3. W razie potrzeby, opiekę nad dziećmi, za zgodą dyrektora Szkoły, mogą 
sprawować rodzice lub inne, pełnoletnie osoby. 

4. Obowiązki opiekunów podczas wyjść, wyjazdów w tym wycieczek, określają 
odrębne przepisy. 

5. Dzieciom, uczęszczającym do oddziału przedszkolnego, nie podaje się żadnych 
leków. 

6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice, zobowiązani są do 
natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie nauczyciela lub dyrektora Szkoły. 

7. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania do Szkoły dziecka tylko zdrowego. 
W przypadku powiadomienia przez Szkołę o chorobie dziecka objawiającej się 
w trakcie pobytu w oddziale, zobowiązany jest do jego niezwłocznego odebrania. 

8. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 5 do 6 lat. 
9. Do oddziału mogą uczęszczać dzieci starsze, którym, na podstawie odrębnych 

przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. 
 

 
 

§ 30 
 
1. Obowiązkiem dziecka w oddziale przedszkolnym w szczególności jest: 

a. poszanowanie nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych, 
b. poszanowanie godności osobistej innych dzieci i dorosłych, 
c. włączanie się do prac porządkowych po zakończeniu zajęć lub zabawy, 
d. stosowanie się do zasad ustalonych przez nauczyciela dla grupy. 

2. Prawem dziecka w oddziale przedszkolnym w szczególności jest: 



22 
 

a. właściwie, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, zorganizowany 
proces wychowawczy, edukacyjny i opiekuńczy, 

b. pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w Szkole i w trakcie zajęć poza 
Szkołą, 

c. ochrony i poszanowania godności, 
d. korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
e. życzliwego i podmiotowego traktowania, 
f. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
g. uzyskania pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń, w tym pomocy 

specjalistycznej, 
h. ochrony zgodnie z Konwencją Praw Dziecka i Powszechną Deklaracją Praw 

Człowieka. 
 

§ 31 
 

Edukacja wczesnoszkolna 
 
1. Edukacja wczesnoszkolna (I Etap edukacyjny) ma charakter nauczania 

zintegrowanego. 
2. Na I etapie kształcenia wszystkich przedmiotów z wyjątkiem zajęć z języka 

obcego i wychowania fizycznego, uczy jeden nauczyciel. 
3. Edukacją wczesnoszkolną objęte są dzieci odpowiednio w wieku 6/7- 9/10lat. 
4. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III prowadzone są w oddziałach liczących nie 

więcej niż 25 uczniów. 
5. Liczba uczniów w każdym oddziale I-III może być zwiększona (nie więcej niż o 2) 

do 27 w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów 
zamieszkałych w obwodzie szkoły. W przypadku zwiększenia liczby uczniów 
ponad 25 zastosowanie mają odrębne przepisy. 

6. Edukacja wczesnoszkolna przygotowuje do II etapu edukacyjnego. 
7. II Etap edukacyjny ma charakter przedmiotowy. Lekcje prowadzą nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów. 
8. Drugi etap edukacyjny obejmuje dzieci w wieku 9/10-12/13 lat. 
 

§ 32 
 

Biblioteka szkolna 
 

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. 
2. Biblioteka jest : 

a. interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie 
uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje 
biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem 
wiedzy, 

b. ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 
c. ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

3. Biblioteka realizuje w szczególności:  
a. potrzeby i zainteresowania uczniów, 
b. zadania dydaktyczne i wychowawcze Szkoły, 
c. służy doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i innych pracowników szkoły, 
d. służy popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 

4. Zadaniem biblioteki jest: 
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a. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów 
bibliotecznych, 

b. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej 
i medioteki, 

c. prowadzenie działalności informacyjnej, 
d. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych 

i informacyjnych, 
d. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej, 
e. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 
f. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz 

przygotowania uczniów do korzystania z rożnych mediów, źródeł informacji 
i bibliotek, 

g. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów, 
h. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, 
i. organizacja wystaw okolicznościowych. 

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor Szkoły. 
6. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie, w którym jest gromadzony, 

przechowywany i opracowywany księgozbiór 
7. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni 

Szkoły, na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z biblioteki szkolnej. 
8. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do tygodniowego planu pracy Szkoły. 
9. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez Radę 

Rodziców i innych ofiarodawców. 
10. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dobrowolnych opłat na fundusz 

biblioteczny od rodziców uczniów. 
11. Zasady funkcjonowania i korzystania z zasobów biblioteki określa Regulamin 

biblioteki szkolnej. 
 

§ 33 
 

Świetlica szkolna 
 
1. Dla uczniów klas I-III, zmuszonym dłużej przebywać w szkole ze względu na czas 

pracy rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. 
2. Pobyt w świetlicy reguluje Regulamin świetlicy szkolnej. Z Regulaminem 

zapoznawani są uczniowie i ich rodzice. 
3. Ze świetlicy mogą korzystać inni uczniowie tylko za zgodą Dyrektora. 
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów 

w grupie pod opieką jednego nauczyciela nie może przekraczać 25 osób.  
5. Zadania świetlicy zawarte są w rocznym planie pracy świetlicy, zgodnym 

z rocznym planem pracy Szkoły.  
6. Dopuszcza się pobieranie dobrowolnych opłat na wyposażenie świetlicy 

w materiały do zajęć świetlicowych oraz organizowanie kiermaszy w celu 
gromadzenia środków na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci. 

7. Ze świetlicy szkolnej korzystać mogą uczniowie, których obydwoje rodzice 
pracują. 

8. Korzystać z niej mogą uczniowie, zmuszeni ze względu na czas pracy rodziców 
lub organizację dojazdu do Szkoły, przebywać w Szkole dłużej niż czas trwania 
zajęć dydaktycznych określonych ramowym planem nauczania. 

9. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo-opiekuńczej Szkoły. 
10. Celem działalności świetlicy jest: 
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a. zapewnienie uczniom szkoły zorganizowanej opieki wychowawczej, 
b. tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 
11. Świetlica jest dostępna dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki 

w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 
12. Do podstawowych zadań świetlicy należy: 

a. zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych, 
b. pomoc w odrabianiu lekcji, 
c. organizowanie gier i zabaw ruchowych, 
d. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 
e. współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych 

i wychowawczych wynikających z programu wychowawczego oraz planu pracy 
szkoły. 

13. Świetlica może organizować również: 
a. zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy, 
b. imprezy szkolne, kulturalno-oświatowe, plenerowe, rozrywkowe, kiermasze. 

14. Dopuszcza się pobieranie drobnych opłat, za wytwory pracy w świetlicy. 
15. Plan pracy świetlicy zatwierdza Dyrektor Szkoły. 
16. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie 

odrębnych przepisów. 
17. Stałym uczestnikiem świetlicy jest uczeń zapisany na zajęcia przez rodziców. 
18. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia zapisanego jest obowiązkowe. 
19. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych w godzinach od 6.30 do 

17.00. 
20. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska. 
21. Zakres zajęć świetlicy w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne 

określa Dyrektor Zespołu. 
22. Świetlica zapewnia: 

a. pomieszczenia gwarantujące bezpieczeństwo i higienę pracy, 
b. sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiednie do wieku uczestników, 
c. przybory do zajęć artystycznych i technicznych, 

23. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą 
wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe 
wykorzystanie i zabezpieczenie. 

24. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, 
mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub 
uszkodzony sprzęt. 

25. Obowiązki ucznia przebywającego w świetlicy: 
a. regularne uczestniczenie w zajęciach, 
b. przestrzeganie regulaminu świetlicy, 
c. dbałość o czystość i estetykę pomieszczeń, 
d. poszanowanie sprzętu i pomocy dydaktycznych, 

26. Obowiązkiem rodziców uczniów korzystających ze świetlicy jest: 
a. przedłożenie wychowawcy świetlicy wypełnionej Karty Zapisu Ucznia do 

Świetlicy, 
b. poświadczenia/oświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, 
c. pouczenie dziecka o konieczności zgłoszenia się do świetlicy bezpośrednio po 

skończonych zajęciach lekcyjnych oraz każdorazowego informowania 
wychowawców o potrzebie opuszczenia pomieszczeń świetlicy, 

d. przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualne odbieranie dziecka, 
e. przestrzeganie regulaminu świetlicy. 
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27. Za prawidłowe funkcjonowanie świetlicy odpowiadają zatrudnieni w niej 
nauczyciele. 

28. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć dla wychowawcy świetlicy wynosi 26 
godzin. Godzina pracy wychowawcy świetlicy trwa 60 minut. 

29. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy wychowawców świetlicy ustala Dyrektor. 
30. Do zadań wychowawców świetlicy należy w szczególności: 

a. właściwa realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z planu 
pracy świetlicy, 

b. rozpoznanie potrzeb rozwojowych i opiekuńczych wychowanków, 
c. opieka nad przydzieloną grupą wychowawczą, 
d. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 
e. zapewnienie uczniom aktywnego wypoczynku poprzez zajęcia rekreacyjno-

sportowe, 
f. pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych, 
g. ścisła i efektywna współpraca z wychowawcami klas, 
h. organizowanie dla uczniów klas młodszych konkursów wiedzy, konkursów 

plastycznych, sportowych, literackich, regionalnych oraz wystaw 
tematycznych. 

2 Dokumentacja obowiązująca w świetlicy: 
b. roczny plan pracy, 
c. tygodniowy i dzienny rozkład zajęć, 
d. dzienniki zajęć grup wychowawczych, 
e. karty uczestników świetlicy. 

 
§ 34 

 

  
Stołówka szkolna 

   
1. Szkoła stwarza uczniom możliwość spożycia jednego ciepłego posiłku 

w jadalni szkolnej z zachowaniem podstawowych zasad higieny.  
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków szkolnych ustala Dyrektor 

w porozumieniu z organem prowadzącym. 
3. Uczeń pochodzący z rodziny ubogiej może być zwolniony z opłaty za obiady, 

jeżeli uda się zgromadzić niezbędne na ten cel środki. Uczniów, którzy 
otrzymują bezpłatne obiady, typuje pedagog szkolny. 

4. Dyrektor Szkoły może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których 
mowa w ust. 3: 
a. w przypadku szczególnie trudnej, udokumentowanej sytuacji materialnej 

rodziny, 
b. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

 
§ 35 

 
Sposoby realizacji zadań szkoły 

 
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu 

o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie 
z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji 
przedmiotowych w poszczególnych typach szkół oraz programem wychowania 
przedszkolnego.  

2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych 
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w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 
3. Program nauczania zawiera: 

a. szczegółowe cele edukacyjne, 
b. tematykę materiału edukacyjnego, 
c. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 

4. Nauczyciel przedmiotu w tym edukacji wczesnoszkolnej może: 
a. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi 

nauczycielami, 
b. zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów), 
c. zaproponować program opracowany przez innego autora po dostosowaniu 

go do specyfiki Szkoły. 
5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor 

Szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 
posiadającego wykształcenie wyższe. 

6. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu 
w danej klasie. 

7. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły. 
8. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny 

zestaw programów nauczania. 
9. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

całości podstawy programowej. 
10. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, 

zwanym dalej wychowawcą klasy. 
11. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez 

cały okres funkcjonowania klasy. 
12. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie 

na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru 
pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy. 

13. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z 
uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we 
współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz 
instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu. 

 
§ 36 

 
Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej 

 
1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem dostępnych form 

pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki z uwzględnieniem tradycji 
Szkoły. 

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach 
edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia 
w Szkole. 

3. Zajęcia w Szkole prowadzi się: 
a. w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza 

się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, 
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 
rozkładzie zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, jeżeli wynika to 
z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej, 

b. w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad 
podziału na grupy, 
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c. w grupach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów tego samego etapu 
edukacyjnego. Dotyczy to: zajęć z języków obcych, religii, etyki, zajęć 
wychowania fizycznego, zajęć artystycznych i zajęć technicznych, 

d. w grupach międzyklasowych tworzonych z uczniów z różnych poziomów 
edukacyjnych. Dotyczy to w szczególności: zajęć z języka obcego, zajęć 
specjalistycznych z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych i zajęć 
technicznych, 

e. w formie nauczania indywidualnego, 
f. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub indywidualnego 

programu nauczania, 
g. w formie realizacji obowiązku szkolnego lub nauki realizowanych poza 

szkołą, 
h. w formie zajęć pozalekcyjnych jak: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, 

zajęcia wyrównawcze, innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
i. w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej 

w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego 
w cyklu kształcenia dla danej klasy. Zajęcia zblokowane dotyczą: zajęć 
artystycznych, zajęć  

j. technicznych, wychowania fizycznego (2 godziny), 
k. w formie wyjazdowej, w tym w edukacyjnej przestrzeni Wrocławia, 

w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych. Dotyczy to 
w szczególności: lekcji w obiektach i instytucjach  Wrocławia, wycieczek 
dydaktycznych, wycieczek turystycznych i krajoznawczych, zielonych 
i białych szkół oraz wymian międzynarodowych.   

4. Dyrektor Szkoły może wzbogacić proces dydaktyczny o formy zajęć inne niż 
wymienione w ust. 3. Wniosek w tej sprawie składa Rada Rodziców i Rada 
Pedagogiczna. 

5. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, 
przeznaczone są na inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych 
szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, uwzględniające potrzeby 
i zainteresowania uczniów. W ramach tych godzin nauczyciel obowiązany jest 
prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach 
nauczania do dyspozycji dyrektora.  

6. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku 
szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i Szkoły z uwzględnieniem 
możliwości nauczycieli. 

 
§ 37 

 
Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych 
i międzyklasowych 
 
1. Na zajęciach komputerowych w klasach IV-VI, dokonuje się podziału na grupy 

w oddziałach liczących co najmniej 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie 
może przekroczyć liczby stanowisk komputerowych w pracowni. 

2. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego w celu ich realizacji w formie zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć 
sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub 
aktywnej turystyki. Łączenie zachowuje liczbę godzin przeznaczonych na te 
zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie. 

3. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VI mogą być prowadzone 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-01-2011&qplikid=2#P2A6
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oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 
4. W oddziale przedszkolnym zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci 

prowadzone są dla całego oddziału poprzez zapewnienie dzieciom udziału 
w zajęciach ruchowych, grach i zabawach. 

5. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach 
o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są 
w grupach oddziałowych od 10 do 24 uczniów. Jeżeli w Szkole funkcjonują 
tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków 
obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie 
rozszerzonym, mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych 
liczących nie mniej niż 7 osób. 

6. W Szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 
uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

7. Dyrektor Szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub 
klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin 
edukacyjnych określonych przepisami prawa. 

8. Uczniom niepełnoletnim, na życzenie rodziców, wyrażonym oświadczeniem 
w formie pisemnej, Szkoła organizuje naukę religii i etyki. Po złożeniu przez 
rodziców oświadczenia, udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia 
obowiązkowy. W przypadku rezygnacji z udziału w tych zajęciach, konieczne 
jest pisemne poinformowanie szkoły o zmianie. 

9. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej Szkoła organizuje 
zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego 
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, w każdym roku szkolnym, wymiarze 14 
godzin w klasach V-VI, w tym 5 godzin w podziale na grupy dziewcząt 
i chłopców. Zajęcia mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych 
liczących nie więcej niż 28 uczniów. 
a. uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 9, jeżeli jego 

rodzice, zgłoszą dyrektorowi Szkoły, w formie pisemnej, sprzeciw wobec 
udziału ucznia w zajęciach, 

b. zajęcia, o których mowa w ust. 9, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu 
na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie przez 
ucznia Szkoły. 

 
§ 38 

 
Współpraca Szkoły z rodzicami 

 
1. Zapoznawanie rodziców, podczas zebrań informacyjnych dla rodziców 

i uczniów z: 
a. głównymi postanowieniami Statutu, 
b. organizacją Szkoły, 
c. zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi 

i opiekuńczymi, 
d. zasadami rekrutacji, 

2. Spotkania dodatkowe z inicjatywy dyrektora, uczniów, nauczycieli lub 
rodziców. 

3. Udział dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców. 
4. Indywidualne spotkania dyrektora lub wicedyrektora z rodzicami w ramach 

pełnionego dyżuru kierowniczego. 
5. Współdziałanie w zakresie: 
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a. doskonalenia organizacji pracy Szkoły, 
b. doskonalenia procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, 
c. poprawy warunków nauki i pracy w tym bazy Szkoły, 
d. zapewnienia pomocy materialnej uczniom. 

6. Rozwiązywanie problemów wychowawczych w tym współpraca w ramach 
Zespołu Wychowawczego. 

7. Przedstawianie dyrektorowi opinii dotyczących wszystkich spraw Szkoły 
bezpośrednio lub za pośrednictwem: 
a. wicedyrektora, 
b. za pośrednictwem rad kladowych rodziców, 
c. za pośrednictwem Rady Rodziców. 

8. Rodzice z nauczycielami współdziałają poprzez: 
a. rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na poczatku 

roku szkolnego w celu poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcia 
informacji o stanie zdrowia ucznia, indywidualnych potrzeb i możliwości 
ucznia, 

b. planowe, cykliczne, zgodne z harmonogramem spotkania wychowawców 
klas i nauczycieli z rodzicami (wywiadówki, konsultacje). Przekazywanie 
informacji o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

c. ustalanie wychowawców/pedagoga z rodzicami form pomocy uczniom, 
d. zapoznanie rodziców z systemem pracy wychowawczej w klasie i Szkole, 

w tym systemem oceniania i klasyfikowania uczniów, oceniania 
zachowania oraz zasadadami zwalniania uczniów z lekcji 
i usprawiedliwiania nieobecności, 

e. ustalanie Programu Wychowawczego dla klasy, 
f. udział rodziców w spotkanich okolicznościowych i imprezach szkolnych, 
g. wsparcie rodziców przy organizacji wyjazdów, wyjść, różnych imprez 

szkolnych i pozaszkolnych, 
h. indywidualne kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów 

osiągających bardzo słabe wyniki w nauce, 
i. udział rodziców w lekcjach otwartych, 
j. udzielanie rodzicom wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w postaci konsultacji, szkoleń, 
k. współpraca z rodzicami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną w ramach 

diagnozowania trudności ucznia, 
l. informowanie rodziców przez wychowawcę, poprzez przekazanie ocen 

podczas spotkania o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 
 

§ 39 
 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 
 
1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej. Sposób dokumentowanie określają przepisy odrębne. 
2. Szkoła może dokumentować działania o których mowa w ust. 1, w postaci 

dokumentacji papierowej jak i elektronicznej. 
3. W Szkole prowadzi się: 

a. dzienniki lekcyjne, 
b. dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dzienniki dokumentujące realizację 

godzin wynikających z zapisu art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, 
c. dokumentację pracy pedagoga, 
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d. dokumentację pracy psychologa, 
e. dla uczniów z orzeczeniami, dziennik pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 
f. zeszyt wychowawcy 

4. Zeszyt wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jego 
założenie i prowadzenie odpowiedzialny wychowawca klasy. 

5. W zeszycie, o którym mowa w ust. 4, mają prawo dokonywać wpisu 
nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale w grupie oddziałowej i inni, 
jeżeli sytuacja tego wymaga. 

6. Dziennik, o którym mowa w art. 3b, zobowiązany jest prowadzić każdy 
nauczyciel zatrudniony w Szkole. 

7. Dokumentacja, o której mowa ust. 3, jest własnością Szkoły 
 

§ 40 
 

Świadectwa i inne druki szkolne. 
 
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo 

najwyższej, uczeń, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje 
świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie 
promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne 
przepisy. 

2. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej, uczeń który otrzymał promocję 
do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne 
promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne 
zalicza się osiągnięcia określone przez Kuratora Oświaty we Wrocławiu. 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia 
szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewodzkim lub laureatem bądź finalistą olimpiady 
przedmiotowe wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie 
niższej oceny. 

6. Szkoła wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym 
informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole Podstawowej. 
Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok 
szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę 
w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki 
w Szkole Podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych 
obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 

7. Uczeń Szkoły Podstawowej, który przystąpił do Sprawdzianu, otrzymuje 
zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

8. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące 
przebiegu nauczania. 

9. Każdy uczeń Szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają 
odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym 
roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

10. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne są 
drukami ścisłego zarachowania. 

11. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw 
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ukończenia szkoły i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń. 
12. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły 

i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania Szkoła wydaje na podstawie 
dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez Szkołę. 

13. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez 
skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie 
kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu 
dokumentu umieszcza się adnotacje „ dokonano sprostowania” oraz czytelny 
podpis Dyrektora Szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę 
i pieczęć urzędową. 

14. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia i zaświadczeniach. 
Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie. 

15. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia, uczeń lub 
absolwent może wystąpić odpowiednio do Dyrektora Szkoły, komisji 
okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

16. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej 
kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na 
rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły. 

17. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej lub legitymacji przedszkolnej 
pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od 
poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek 
bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły. 

18. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 
19. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, 

w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się: 
a. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim 

tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych 
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół, 

b. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 
wolontariatu lub środowiska szkolnego. 
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ROZDZIAŁ V: Bezpieczeństwo 
 

§ 41 
 
1. Szkoła zapewnia uczniom szkoły bezpieczeństwo, szczególnie poprzez: 

a. sprawowanie przez nauczycieli bezpośredniej opieki w oddziałach 
szkolnych i przedszkolnych, 

b. pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, 
zgodnie z Regulaminem dyżurów nauczycielskich. Zasady organizacyjno-
porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala wicedyrektor szkoły. 
Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia 
zajęć w szkole, 

c. pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas spożywania przez uczniów 
posiłków w sposób określony Regulaminem, 

d. monitoring wewnętrzny szkoły, 
e. monitorowanie wejść i wyjść na teren szkoły przez pracownika portierni, 
f. pełnienie przez nauczycieli lub inne upoważnione osoby opieki podczas 

wyjąć, wyjazdów poza teren Szkoły, 
g. dyżury pielęgniarki, 
h. wskazanie osób przygotowanych do udzielenia pierwszej pomocy w razie 

takiej konieczności, 
i. zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi regulaminami, 
j. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć 

w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie 
w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem 
przedmiotów, których program tego wymaga, 

k. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na przedmiotach 
wymagających podziału na grupy, 

l. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny, 
m. umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia, 
n. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, 
o. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami kontrolę 

obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. 
Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku, 

p. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji, 
q. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały, 
r. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren 

szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię, 
s. ogrodzenie terenu szkoły, 
t. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień, 
u. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń 

gospodarczych, 
v. wyposażenie schodów w balustrady, 
w. wyposażenie pomieszczeń Szkoły, a w szczególności sali gimnastycznej 

w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej 
pomocy i oraz listę osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, 

x. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych 
uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych, 

y. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi 
w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły, 
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z. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
aa. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych 
urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla 
zdrowia ćwiczących. 

2. Regulaminy rodzicom udostępniane są na stronie internetowej szkoły. 
3. Sposób sprawowania opieki podczas wyjść i wyjazdów określają odrębne 

przepisy. 
4. W oddziałach przedszkolnych nauczyciele pełnią funkcję opiekuńczą od 

momentu przejęcia dziecka od osób upoważnionych do chwili odebrania 
dziecka ze Szkoły przez osoby upoważnione. 

5. Na terenie szkoły nie podaje się uczniom leków oraz nie wykonuje zabiegów 
medycznych. 

6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobligowani są do 
poinformowania o tym fakcie Szkołę. 

7. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do Szkoły tylko zdrowego 
dziecka. W przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego 
pobytu w Szkole, do jego niezwłocznego odebrania. 

8. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć informatycznych jest 
uczestnikiem lekcji lecz nie wykonuje ćwiczeń. Pozostaje pod opieką 
nauczyciela uczącego. W sytuacjach uzasadnionych może przebywać w 
świetlicy lub bibliotece pod opieką pracujących tam nauczycieli. 

9. Uczeń nieuczestniczący w lekcji religii, jeżeli lekcje są zaplanowane pomiędzy 
innymi lekcjami w planie zajęć, przebywa w czasie jej trwania pod opieką 
nauczycieli pracujących w świetlicy (uprawnieni) lub w bibliotece (pozostali). 

10. Uczeń nieuczestniczący w lekcjach wychowania do życia w rodzinie 
przychodzi do Szkoły odpowiednio później i wychodzi odpowiednio wcześniej. 
Za bezpieczeństwo ucznia w tym czasie odpowiedzialność przejmują rodzice. 

11. Jeżeli lekcje religii umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie 
rodzice przyprowadzają dzieci odpowiednio później i odbierają wcześniej. 
Uczeń uprawniony, może w tym czasie przebywać w świetlicy. 

12. Przebywanie ucznia w pomieszczeniu jadalnym określa odrębna procedura. 
13. Przebywanie uczniów w świetlicy określa odrębna procedura. 
14. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów 

leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także 
nauczycieli. 

15. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 
nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych 
przez szkołę. 

16. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy 
i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia 
z tego zakresu. 

17. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach 
wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest 
zobowiązany do: 
a. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu 

podlegającym jego nadzorowi, 
b. aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań 

odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na 
niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania - 
agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze 
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schodów, parapety okienne, samodzielne otwieranie, zamykanie okien 
i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak 
przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, 
które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru, 

c. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku 
zamykania drzwi do sal lekcyjnych, 

d. dbania , by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, 
ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji, 

e. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad 
wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych, 

f. egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw, 
g. niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie 

w toaletach szkolnych, 
h. natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku 

i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy 
i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

18. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia 
zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora 
Szkoły. 

19. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo 
uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą 
być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania 
sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 

20. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia 
z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia 
powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 

21. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach 
i innych urządzeniach technicznych w warsztatach, laboratoriach 
i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo 
i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. 
Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się prze 
prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji 
elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie 
stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

22. Nauczycielowi nie wolno rozpoczynać zajęcia w pomieszczeniach lub innych 
miejscach, w których mają być one prowadzone a stan znajdującego się 
wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

23. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin 
rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa 
uczniów do pełnych przerw międzysekcyjnych. 

24. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać ustalenia zawarte 
w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole. 

25. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma 
obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek 
szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole. 

26. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 
a. ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do 

prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . 
Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel 
ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do 
czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia 
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zajęć w danym miejscu, 
b. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki, 
c. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia na to 

dozwala, należy skierować ucznia w towarzystwie drugiej osoby do 
pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba należy udzielić mu 
pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców 
ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek, należy powiadomić dyrektora Szkoły, 

d. nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie 
zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek 
podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu, 

e. uczniowie wychodzą z Sali na wyraźny znak, że lekcja została zakończona, 
f. po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi , by nie 

dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów, 
g. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo, 
h. przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia 

sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury, 
i. nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej, 
j. nauczyciel nie może pozostawić uczniów na czas przerwy w klasie bez 

opieki. 
27. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z : 

a. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, 
b. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 
c. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 
d. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami  
           w czasie zagrożenia. 

28. W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy 
administracji i obsługi w wykonywaniu swoich zadań służbowych 
uwzględniają: 
a. sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań 

wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów, 
b. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
c. reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów 

poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi Szkoły lub nauczycielom, 
d. odpowiedzialne pełnienie dyżurów na korytarzu na parterze, dyżurowanie 

przy drzwiach wejściowych, 
e. dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze 

Szkoły, 
f. niewpuszczanie na teren Szkoły osób nieuprawnionych, 
g. zgłaszanie dyrektorowi wszelkich usterek i nieprawidłowości zauważonych 

w czasie pełnienia obowiązków. 
29. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli 
30. dyżurnych oraz pracowników administracji i obsługi Szkoły podczas 

wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, w czasie zajęć, podczas przerw 
międzylekcyjnych oraz w czasie opuszczania budynku. 

42. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo 
w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza 
jej terenem w trakcie wycieczek. 

31. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 
bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

32. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora 
Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć. 
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33. Podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie 
z harmonogramem dyżurów. 

45. 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. 

34. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownia 
informatyki, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za 
prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni i na początku roku 
zapoznaje z nim uczniów. 

35. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo ( na zewnątrz i wewnątrz). 
36. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 
37. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 
38. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje 

i zwolnić uczniów z ostatnich zajęć, po wcześniejszym, pisemnym 
powiadomieniu rodziców. 

39. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest 
możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą 
przejmuje inny pracownik pedagogiczny Szkoły. 

40. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego 
świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz 
Dyrektora Szkoły. 

41. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator 
i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor 
sanitarny. 

42. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas 
zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 
a. systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji 

i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji, 
a. systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do 

przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania Regulaminu 
świetlicy, 

b. uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów 
przeciwdziałania im, 

c. sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone 
są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi Szkoły), 

d. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 
stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

e. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, 
f. niezwłocznie zawiadamianie dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych 

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

43. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie 
się je przerwać i wyprowadzić uczniów z zagrożonych miejsc. 

44. Pomieszczenia Szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli 
wychowania fizycznego, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki 
niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania 
tej pomocy oraz kontaktem do osób, instytucji udzielających pomocy. 

45. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, 
podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

46. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po 
zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt 



37 
 

i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru 
i bezpiecznych warunków pracy. 

 
§ 42 

 
Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach 

 
1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę 

opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, 
stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną 
niepełnosprawność uczniów powierzonych opiece Szkoły, a także specyfikę 
zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu 
programu zajęć, imprez i wycieczek. 

3. Podczas wyjazdu autokarem poza Wrocław, kierownik wycieczki zobowiązany 
jest wezwać policję drogową w celu sprawdzenia stanu technicznego 
autokaru. 

4. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed 
wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz 
po przybyciu do punktu docelowego. 

5. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy 
i gołoledzi. 

6. Wyjazdy w góry mogą odbywać się tylko i wyłącznie w terminach określonych 
w przepisach odrębnych. 

7. Przed wyjazdem uczniowie i ich rodzice zapoznawani są z Regulaminem 
wycieczki/wyjazdu. 

8. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się 
z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą. 

9. Uczniowie pozostający pod opieką Szkoły, mogą pływać oraz kąpać się tylko 
w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki 
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się 
i uprawiających sporty wodne. 

10. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu 
wyznaczonych i przystosowanych. 

11. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub 
ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony Szkoły. 

12. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się 
w sprzęt ratunkowy. 

13. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie 
jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym. 

14. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów. 
15. Sposób organizowania turystyki kwalifikowanej określają przepisy odrębne. 
16. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, 

jeziorach i innych zbiornikach wodnych. 
17. Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów należy 

zapoznać z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia 
się z bronią. 

18. Niedopuszczalne jest wydawanie uczniom pozostającym pod opieką Szkoły 
sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, 
w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej - 
jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego 
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korzystania z tego sprzętu. 
19. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel 

Szkoły, a w wyjątkowych przypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca 
odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem). 

20. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według 
odrębnych przepisów: 
a. jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta 

z publicznych środków lokomocji, 
b. jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki 

kwalifikowanej, 
c. grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób, 
d. na udział w wycieczce oraz w imprezie turystycznej kierownik musi 

uzyskać zgodę rodziców uczniów na piśmie, 
e. wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty 

wycieczki przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora Szkoły, 
f. kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu 

z dyrektorem Szkoły inna pełnoletnia osoba będąca 
instruktoremharcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika 
turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, 
organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie 
o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych, 

g. kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający 
zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem 
grupy zaś może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu 
z dyrektorem Szkoły), 

h. organizator zajęć z klasą (grupą) poza Szkołę odnotowuje wyjście 
w dzienniku lekcyjnym. 
 

§ 43 
 
1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, 

psychologiczną i materialną nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole 
poprzez: 
a. organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z rodzicami nowoprzyjętych 
dzieci, 
b. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku 
roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego 
zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych, 
c. organizację zajęć integracyjnych, 
d. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez 
pedagoga szkolnego, 
e. udzielanie niezbędnej, doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, 
wychowawcę, 
f. współpracę z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
g. respektowanie zaleceń Poradni psychologiczno-pedagogicznej i lekarzy 
specjalistów, 
h. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania 
indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

2. Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
warunków rodzinnych i losowych poprzez: 
a. udzielanie pomocy materialnej uczniom, 
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b. występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców. 
 

§ 44 
 
1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 

a. realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki, 
b. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów 

uczniów, 
c. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we 

współpracy z lekarzami i psychologami, 
d. działania opiekuńcze wychowawcy klasy, 
e. działania pedagoga szkolnego, 
f. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. 

Organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami. 
2. Szkolny Program Profilaktyki opracowuje zespół nauczycieli i rodziców. 
3. Szkolny program profilaktyki uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów 

i potrzeby środowiska. 
4. Szkolny Program Profilaktyki uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku 

szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły. 
5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Szkolnego Programu 
Profilaktyki , program ten ustala Dyrektor szkoły z organem sprawującym 
nadzór pedagogiczny. 

6. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 
programu przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 
§ 45 

 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 
1. Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu 
MEN. 

2. Zasady udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1, jej formy i organizację 
określa Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
i wspierania rozwoju uzdolnień uczniów. 
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ROZDZIAŁ VI: Zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły 
 

§ 46 
 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. 
2. Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 

określają przepisy odrębne. 
3. Liczba zatrudnionych pracowników w Szkole uzależniona jest od ilości 

oddziałów. 
4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych w Szkole pracowników 

sporządza dyrektor Szkoły. 
 

§ 47 
 

Wicedyrektor 
 
1. Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności: 

a. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, 
w tym prowadzenie hospitacji i obserwacji lekcji, zajęć u wskazanych przez 
dyrektora nauczycieli, 

b. nadzór nad pracą Samorządu Uczniowskiego, 
c. nadzór i kontrola nad jadalnią szkolną, 
d. kierowanie Komisją Stypendialną, 
e. udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach 

pomocy materialnej uczniom, 
f. prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do 

księgowości, 
g. dokonywanie rozliczeń godzin nauczania indywidualnego oraz 

wskazywanie kwot z uwzględnieniem stawek nauczycielskich w celu 
zwiększenia budżetu, 

h. prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa, 
i. nadzór nad opracowywaniem analiz wyników badań efektywności 

nauczania i wychowania, 
j. nadzór nad pracami Komisji Przedmiotowych, 
k. nadzór nad stroną internetową Szkoły, 
l. kontrola dyżurów nauczycieli, 
m. wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników 

pedagogicznych, 
n. przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego 

dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli, 
o. opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie 

niezbędnych zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych, 
 

p. bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych 
nauczycielom, 

q. wstępna kontrola dokumentacji wycieczek, 
r. nadzór nad opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza 

szkolnego, 
s. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach 

dziecka, 
t. pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych prze dyrektora 
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godzinach, 
u. zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań i oraz ich 

doskonaleniu zawodowym, 
v. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia 

nauczycieli w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie 
wymaganej dokumentacji, 

w. nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami 
działającymi w Szkole za zgodą dyrektora Szkoły i pozytywnie 
zaopiniowanymi przez Radę Rodziców w zakresie ich działania 
programowego, 

x. opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

y. kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw 
programowych nauczanego przedmiotu, 

z. kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania, 
aa. egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień 

statutu, 
bb. dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt, 
cc. przygotowywanie projektów procedur, regulaminów, uchwał , zarządzeń, 

decyzji z zakresu swoich obowiązków, 
dd. przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie internetowej 

Szkoły oraz systematycznie kontrolowanie jej zawartości, 
ee. kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez 

nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową 
i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, 

ff. rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie 
upoważnienia dyrektora Szkoły, 

gg. współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną, 
hh. kontrolowanie pracy pracowników obsługi w zakresie sprzątania Szkoły, 
ii. dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności 

nauczycieli, 
jj. współpraca z Poradnią Pedagogiczno –Psychologiczną , policją i służbami 

porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku 
w Szkole i na jej terenie, 

kk. przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, 
a w szczególności Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż., 

ll. wykonywanie poleceń dyrektora Szkoły, 
mm. zastępowanie dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności. 

 
§ 48 

 
Nauczyciele 

 
1. Nauczyciel zajmuje się pracą dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. 

Odpowiada za jakość tej pracy. Odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo 
uczniów powierzonych jego opiece. 

2. Wykonując swoją pracę nauczyciel powinien w szczególności: 
a. prowadzić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z opracowanym na 

dany rok szkolny planem pracy uwzględniającym odpowiednio podstawę 
programową kształcenia ogólnego i podstawę programową kształcenia 
przedszkolnego, 
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b. dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 
organizowanych przez szkołę, 

c. przygotowywać się merytorycznie i metodycznie do prowadzonych przez 
siebie zajęć, 

d. prawidłowo organizować proces dydaktyczny, m.in. poprzez wykorzystanie 
najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji 
wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych 
form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia 
uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie 
uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii 
i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim 
uczniów, 

e. punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia, efektywnie wykorzystywać 
zaplanowany czas, 

f. kierować się w swojej pracy dobrem ucznia, wspierać jego rozwój, 
motywować go do pracy, wspierać przy pokonywaniu niepowodzeń, 

g. znać i stosować się do obowiązujących w Szkole procedur udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

h. obiektywnie, sprawiedliwie, systematycznie i z różnych form aktywności 
oceniać uczniów w oparciu o Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, 

i. łagodzić zaistniałe wśród uczniów konflikty, 
j. zapewnić uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć i stosować się do 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
k. wspomagać psychofizyczny rozwój ucznia poprzez różnorodne 

oddziaływania w ramach obowiązkowych, dodatkowych zajęć 
dydaktycznych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych, 

l. stosować nowatorskie, dostosowane do wieku rozwojowego ucznia metody 
i formy pracy, 

m. wykorzystywać nowatorskie programy nauczania, które skorelowane są 
z podstawą programową, 

n. znać Statut Szkoły oraz inne akty prawne i procedury obowiązujące Szkole 
i stosować się do zawartych w nich postanowień, 

o. dbać o kulturę i poprawność języka ojczystego swoją i uczniów, 
prezentować wysoki poziom kultury osobistej, być przykładem dla uczniów, 
zachować dyskrecję i kulturę w kontaktach międzyludzkich, 

p. traktować sprawy osobiste i światopoglądowe ucznia i jego rodziców 
zgodnie z ich wolą i nie utrudniać ich wyrażania, o ile nie narusza to 
ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego, 

q. prowadzić dokumentację szkolną zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
r. kontrolować obecności uczniów na swoich zajęciach, odnotowywać 

absencję i usprawiedliwiać ją zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
s. współpracować z wychowawcą klasy, informując go o postępach w nauce, 

postawach uczniów i frekwencji oraz uzgadniać z nim sposoby 
rozwiązywania problemów wychowawczych w klasie, 

t. dbać o mienie i porządek w Sali, w której prowadzi zajęcia, wzbogacać 
wyposażenie sal, usprawniać organizację pracy, 

u. aktywnie i harmonijnie współpracować z innymi nauczycielami w ramach 
zespołów przedmiotowych, zadaniowych Rady Pedagogicznej oraz 
zespołu wychowawczego, 

v. doskonalić umiejętności dydaktyczne,  wychowawcze, stale 
i systematycznie podnosić swoją wiedzę, 
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w. dbać o dobre imię Szkoły w środowisku, 
x. przestrzegać tajemnicy służbowej Rady Pedagogicznej oraz rozmów 

indywidualnych, kierując się dobrem ucznia, jego rodziny i Szkoły, 
y. współpracować z rodzicami ucznia we wszystkich sprawach jego 

dotyczących, 
z. prowadzić obserwacje w celu zdiagnozowania uzdolnień i trudności 

uczniów i dostosowywać metody i formy pracy do zaobserwowanych 
potrzeb uczniów oraz zgłaszanie swoich spostrzeżeń wychowawcy klasy, 

aa. wykonywać inne zadania wynikające z realizowanego procesu 
dydaktycznego i wychowawczego w Szkole, 

bb. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia 
i szacunku dla każdego człowieka, 

cc. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie 
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi rożnych narodów, ras 
i światopoglądów, 

dd. tworzyć własny warsztat pracy dydaktycznej, przygotowywać pomoce 
dydaktyczne wspólnie z uczniami, brać udział w gromadzeniu innych 
niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji 
zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbać o pomoce i sprzęt szkolny, 

ee. rozpoznawać możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby 
rozwojowe, a w szczególności rozpoznawać przyczyny niepowodzeń 
szkolnych, ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w nauce, 
rozpoznawać i rozwijać predyspozycje i uzdolnienia uczniów, 

ff. prowadzić zindywidualizowaną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach, 
na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach, 

gg. zgłaszać wychowawcy zauważone specjalne potrzeby uczniów, 
hh. przestrzegać zapisów Procedury udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 108, 
ii. brać udział z zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału 

celem omawia spraw związanych z organizacją, koordynacją 
i świadczeniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej jego 
wychowankom, 

jj. dostosowywać wymagania edukacyjne z nauczanego przedmiotu (zajęć)do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 
w uczeniu się, potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, 

kk. bezstronnie, rzetelnie i sprawiedliwie oceniać bieżące wiedzę 
i umiejętności uczniów, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji 
oceny; uzasadniać wystawiane oceny w sposób określony w 
Przedmiotowym Systemie Oceniania; zachowywać jawność ocen dla 
ucznia i rodzica; udostępniać pisemne prace uczniów zgodnie 
z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Ocieniania 

ll. wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 
m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań 
przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, 
zawodach, 

mm. udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, 
rozpoznawać możliwości i potrzeby ucznia w porozumieniu z wychowawcą, 

nn. współpracować z wychowawcą i samorządem klasowym, 
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oo. indywidualnie kontaktować się z rodzicami uczniów, 
pp. doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy 

merytorycznej, 
qq. brać aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

i udział w lekcjach koleżeńskich, 
rr. uczestniczyć w konferencjach metodycznych oraz innych formach 

doskonalenia organizowanych przez różne instytucje w porozumieniu 
z Dyrekcją Szkoły, zgodnie ze szkolnym planem WDN, 

ss. brać aktywny udział w życiu szkoły: uczestniczyć w uroczystościach 
i imprezach organizowanych przez Szkołę, sprawować opiekę nad 
uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole 
zainteresowań lub innej formie organizacyjnej, 

tt. przestrzegać dyscypliny pracy: aktywne pełnić dyżury przez całą przerwę 
międzylekcyjną, 

uu. niezwłocznie informować dyrekcję o nieobecności w pracy, punktualnie 
rozpoczynać i kończyć zajęcia 

vv. prawidłowo prowadzić dokumentację pedagogiczną, terminowo dokonywać 
prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, 
a także potwierdzać własnoręcznym podpisem prowadzenie zajęć, 

ww. dokonywać wyboru podręczników i programów nauczania lub 
opracowywać własne programy nauczania i zapoznawać z nimi uczniów 
i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę 
Pedagogiczną, 

xx. uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki 
w szkole podstawowej. 

3. przypadku niewywiązywania się z obowiązków, nauczyciel podlega karom 
przewidzianym w Regulaminie Pracy. 

4. Sporne problemy, w celu ich rozpatrzenia, nauczyciele mogą zgłaszać do 
dyrektora Szkoły lub do organu prowadzącego i sprawującego nadzór 
pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora Szkoły lub z jego pominięciem, 
jeżeli dyrektor jest stroną sporu. 

5. Uczniowie i ich rodzice mają wpływ na dobór i ewentualną zmianę 
nauczyciela. 

6. Warunkiem realizacji tego zapisu jest zgodny dla wszystkich rodziców 
i uczniów (klasy IV-VI) uzasadniony wniosek skierowany do dyrektora Szkoły. 
Dyrektor Szkoły rozpatrując wniosek kieruje się dobrem społeczności szkolnej 
i przepisami prawa. 

 
§ 49 

 
Zespoły przedmiotowe 

 
1. Wszyscy nauczyciele współpracują ze sobą w ramach zespołów 

przedmiotowych. 
2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele tego samego bloku zajęć, 

przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. 
3. Cele i zadania zespołów przedmiotowych: 

a. organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie opracowania lub wyboru 
programu nauczania oraz sposobów jego realizacji, 

b. wspólne opiniowanie opracowanych przez nauczycieli programów 
nauczania w tym programów innowacyjnych i eksperymentalnych, 
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c. opracowanie kryteriów oraz form obiektywnego oceniania uczniów 
i sposobów diagnozowania wyników nauczania, 

d. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
e. współdziałanie w ciągłym doposażaniu i modernizowaniu gabinetów 

przedmiotowych, świetlicy oraz biblioteki szkolnej, 
f. popularyzowanie talentów uczniów, przedmiotów poprzez organizowanie, 

imprez szkolnych typu: konkursy, wystawy, przedstawienia, wycieczki, 
włączanych do rocznego planu pracy. 

4. Kompetencje przewodniczącego zespołu przedmiotowego: 
a. reprezentuje zespół przed dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną, 
b. planuje roczną pracę zespołu, 
c. koordynuje pracę zespołu, 
d. dokumentuje pracę zespołu, 
e. przygotowuje sprawozdania z pracy zespołu w cyklu semestralnym 

i rocznym, 
f. odpowiada za przestrzeganie przez członków zespołu Wewnątrzszkolnych 

Zasad Oceniania, 
g. przygotowuje raporty dotyczące przeprowadzonych diagnoz i analiz 

wyników nauczania, 
h. przygotowuje informacje o odbytych przez nauczycieli zespołu szkoleń. 

 
§ 50 

 
Zespoły zadaniowe 

 
1. Nauczyciele współpracują ze sobą w ramach zespołów zadaniowych. 
2. Zespoły zadaniowe powoływane są na początku roku szkolnego lub doraźnie 

w trakcie roku szkolnego. 
3. Cele i zadania zespołów zadaniowych wynikają z zadań Szkoły opisanych 

w Planie Pracy Szkoły i w Planie nadzoru pedagogicznego na dany rok 
szkolny. Cele i zadania zespołów mogą także wynikać z bieżących potrzeb 
Szkoły. 

4. Kompetencje przewodniczącego zespołu zadaniowego: 
a. reprezentuje zespół przed dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną, 
b. planuje roczną pracę zespołu, 
c. koordynuje pracę zespołu, 
d. dokumentuje pracę zespołu, 
e. przygotowuje sprawozdania semestralne i roczne z pracy zespołu. 

 
§ 51 

 
Nauczyciel wychowawca 

 
1. Nauczyciel wychowawca sprawuje szczególną opiekę nad powierzonym mu 

przez dyrektora Szkoły oddziałem. 
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, 

a w szczególności: 
a. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 
b. inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniowskich, 
c. otaczanie opieką wychowawczą każdego z uczniów, 
d. przygotowywanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
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e. rozwijanie umiejętności u uczniów poszukiwania skutecznych rozwiązań 
ich problemów, 

f. planowanie różnych form życia zespołowego mających wpływ na rozwój 
jednostki, 

g. planowanie różnych form życia zespołowego integrujących zespół 
uczniowski, 

h. konstruktywne rozwiązywanie konfliktów między różnymi stronami, 
i. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków 

rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań, 
j. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz 

indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków, 
k. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, 
l. udział w pracach Zespołu do spraw pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 
m. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój 

fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę 
bezpieczeństwa i zaufania, 

n. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc 
w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami, 

o. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 
niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

p. organizowanie życia codziennego wychowanków w Szkole, wdrażanie ich 
do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą, 

q. realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy, 
r. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi 

w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec 
uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce, 

s. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych 
technik uczenia się, 

t. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania 
trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do 
prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy, 

u. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce, 
v. wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania 

właściwych postaw moralnych, 
w. kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, 

współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej 
rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności 
wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, 
czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie 
samorządności i inicjatyw uczniowskich, 

x. podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe 
spędzanie czasu wolnego, 

y. pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej 
wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie 
zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu 
Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach 
i organizacjach, 

z. tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości 
i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wspólne 
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wyjścia i wyjazdy, 
aa. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów, 
bb. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie 

pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do 
wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także – poprzez 
powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami 
organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, 
przymiotami ducha i charakteru, 

cc. wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, 
o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
w szkole i poza szkołą, 

dd. współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów 
w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej 
uczniom, 

ee. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych 
sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji 
z wnioskami o udzielenie pomocy. 

3. Wychowawca wspólnie z uczniami i rodzicami tworzy roczny plan pracy 
wychowawczej w klasie i odpowiada za jego realizację. Sprawozdanie 
z realizacji planu, wychowawca przedstawia rodzicom podczas ostatniej 
wywiadówki a dyrektorowi przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej. 

4. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale. 
Uzgadnia z nimi i koordynuje ich działania wobec ogółu uczniów oddziału. 

5. Wobec uczniów wymagających indywidualnej opieki, wychowawca 
współdziała z pedagogiem i psychologiem szkolnym, rodzicami, pielęgniarką 
szkolną, specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i dyrektorem, 
stosownie do obowiązującej w Szkole procedurze udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i wspierania rozwoju uzdolnień uczniów. 

6. Wychowawca otrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów włączając ich 
w życie klasy i Szkoły a w szczególności poprzez: 
a. diagnozowanie warunków życia i nauki wychowanków, 
b. organizowanie przynajmniej cztery razy w roku zebrań ogólnych 

z rodzicami, 
c. prowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami, 
d. systematyczne informowanie o ocenach, frekwencji i zachowaniu ucznia. 

7. Wychowawca zna zapisy Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad 
Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu 
Profilaktyki oraz inne przepisy regulujące pracę Szkoły oraz stosuje się do ich 
postanowień. 

8. Wychowawca z dokumentami opisanymi w ust. 7 zapoznaje uczniów i ich 
rodziców. 

9. Wychowawca ma prawo korzystać z merytorycznej i metodycznej pomocy ze 
strony pedagoga i psychologa szkolnego, wicedyrektora i dyrektora Szkoły. 

10. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału 
zgodnie z zapisami Statutu i innymi przepisami prawa. 

11. Wychowawca ma obowiązek: 
a. na początku każdego roku szkolnego informować uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
b. na początku każdego roku szkolnego informować uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 
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oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
c. Informacje, o których mowa w ust. 11a), b) przekazywane i udostępniane 

są: w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu, 
opublikowane na stronie www.sp108.edu.pl, w formie wydruku 
papierowego znajdującego się w bibliotece szkolnej oraz w teczce 
wychowawcy-dostęp w godzinach pracy biblioteki a także w wyznaczonych 
godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców oraz w trakcie 
indywidualnych spotkań rodziców z wychowawcą, 

d. na początku każdego roku szkolnego informować uczniów oraz ich 
rodziców o trybie i zasadach zwalniania uczniów z zajęć szkolnych, 

e. kontrolować na bieżąco spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego 
poprzez systematyczne monitorowanie frekwencji, jej analizę i postępować 
w sprawie absencji uczniów i jej rejestrowania zgodnie ze Statutem Szkoły, 

f. poinformować rodziców, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 
g. rady pedagogicznej, odpowiednio o przewidywanych semestralnych lub 

końcoworocznych ocenach nagannych z zachowania, 
h. poinformować rodziców, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej, odpowiednio o przewidywanych semestralnych lub 
końcoworocznych stopniach niedostatecznych z poszczególnych 
przedmiotów, 

i. przygotować oceny opisowe w klasach 0-III, 
j. systematycznie monitorować postępy w nauce swoich wychowanków, 
k. prawidłowo prowadzić dokumentację wychowawczą, w tym dziennik 

klasowy, arkusze ocen i świadectwa, 
l. oceniać, zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, zachowanie 

uczniów, wymierzać statutowe kary, ustalać nagrody i wnioskować o nie do 
dyrektora Szkoły, 

m. przeanalizować opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wstępnie 
n. zdefiniować odpowiednio trudności lub zdolności uczniów, 
o. określić, samodzielnie lub we współpracy z nauczycielami uczącymi 

w danym oddziale, specjalne potrzeby ucznia, 
p. uwzględniać sugestie i opinie nauczycieli uczących w danym oddziale 

dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, 
12. przygotować i prowadzić spotkania z rodzicami, brać udział, udzielać 

rzeczowych informacji oraz poszukiwać konstruktywnych rozwiązań podczas 
konsultacji z rodzicami. Po zakończeniu roku szkolnego wychowawca 
zobowiązany jest rozliczyć się przed wicedyrektorem z prowadzenia 
dokumentacji klasowej. 

13. Obowiązki wychowawcy powierza dyrektor Szkoły. 
14. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas: 
a. prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dziennik wychowawcy, 
b. sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy, 
c. nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika 

klasowego, 
d. wypisuje świadectwa szkolne, 
e. wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie 

z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz 
uchwałami Rady Pedagogicznej. 

15. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności wychowawczej wskazane jest, 
aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
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edukacyjnego. 
16. Rodzice i uczniowie mają wpływ na dobór i ewentualną zmianę wychowawcy. 
17. Rodzice oddziału mają prawo złożyć do dyrektora Szkoły uzasadniony 

wniosek o zmianę wychowawcy klasy. Wniosek powinien być złożony zgodnie 
przez wszystkich rodziców i uczniów oddziału. 

18. Wniosek z uzasadnioną rezygnacją z funkcji wychowawcy może złożyć także 
nauczyciel. 

19. Dyrektor Szkoły rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 16 i 17 kierując się 
dobrem społeczności szkolnej i w oparciu o przepisy prawa. 

20. Wychowawcy oddziałów tworzą odpowiednio na poziomie I i II etapu 
edukacyjnego Zespoły Wychowawców. Pracą zespołu kieruje jej 
przewodniczący. 

21. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno – pedagogicznej uczniom 
powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy w szczególności należy: 
a. przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni 

psychologiczno – pedagogicznej i wszczęcie postępowania zgodnie 
z procedurą określoną w „Procedurach udzielania pomocy psychologiczno 
pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108”,  

b. przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne 
zdefiniowanie trudności /zdolności uczniów,  

c. przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów,  

d. zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca 
poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, 
obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę zauważonych 
postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem 
społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać 
autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma 
możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji 
medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania 
wytworówdziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań 
prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy, 

e. określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy 
z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie, 

f. w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej wszczęcie postępowania zgodnie z Procedurami udzielania 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108”, 

g. złożenia wniosku do dyrektora Szkoły o uruchomienie sformalizowanej 
formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniowi – w ramach form 
pomocy możliwych do uruchomienia w szkole, 

h. poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. 
Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje 
dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma 
wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować 
zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej, 

i. monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach, 
j. informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej i postępach ucznia, 
k. angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom, 
l. prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie 

organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, 
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zgodnie z zapisami w statucie Szkoły, 
m. stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie 

w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach 
pedagogicznych i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji,  

n. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia 
w sferze emocjonalnej i behawioralnej, 

o. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych 
z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego 
i instytucji pomocowych. 

 
§ 52 

 
Nauczyciel bibliotekarz 

 
1. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za działanie i funkcjonowanie w szkole 

biblioteki. 
2. Biblioteka szkolna jest miejscem służącym realizacji zadań wpływających na 

rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 
rozwijających ich wrażliwość na dziedzictwo kulturowe, wrażliwość kulturalną 
i społeczną oraz mających wpływ na kształtowanie i pogłębianie w nich 
nawyku czytania i uczenia się. 

3. Biblioteka tworzy warunki kształtujące umiejętność samodzielnego 
poszukiwania, porządkowania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji 
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjnąi 
komunikacyjną, umożliwia doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli oraz 
popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców. 

4. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do wykonywania pracy zgodnie 
z wyznaczonym zakresem obowiązków, a ponadto, w szczególności do: 
a. gromadzenia, opracowania, selekcjonowania i ewidencjonowania zbiorów, 
b. udostępnianie zbiorów, 
c. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, rzeczowych, 
d. rozmowy z czytelnikami o książkach, 
e. poradnictwo w doborze książek, nie tylko tych, dostępnych w bibliotece 

szkolnej, 
f. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 
g. przygotowywanie wykazów stanu czytelnictwa, 
h. rozwijanie i pobudzanie potrzeb czytelniczych, 
i. kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej 

uczniów, 
j. otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach 

czytelniczych, 
k. okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym 

kłopoty wychowawcze, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 
l. przeprowadzanie lekcji bibliotecznych w miarę potrzeb zgłaszanych przez 

nauczycieli, 
m. inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
n. przestrzegania zapisów Statutu, Regulaminu pracy oraz innych ustaleń 

wypracowanych przez zespół kierowniczy, 
o. dbałości o powierzony majątek Szkoły, 
p. wykonywanie innych prac w miarę potrzeb. 
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5. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia 
zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą 
obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami 
finansowymi Szkoły. 

6. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest opieka nad uczniami, którzy nie 
uczęszczają na lekcje religii, wychowania fizycznego lub etyki, jeżeli nie mają 
oni uprawnień do przebywania w świetlicy szkolnej. 

 
§ 53 

 
1. Dyrektor Szkoły w ramach wspomagania nauczycieli w wykonywaniu ich 

czynności zawodowych, opracowuje, po przeanalizowaniu wniosków 
z nadzoru pedagogicznego i zapoznaniu się z potrzebami nauczycieli, roczny 
Plan Szkoleń i Narad. 

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń planu, dyrektor Szkoły 
powołuje lidera zespołu do spraw szkoleń i narad. 

3. Lider, o którym mowa w ust. 2, przygotowuje semestralne i końcoworoczne 
sprawozdanie ze swojej działalności. 

 
§ 54 

 
1. Za powierzone im zadania odpowiadają przed dyrektorem Szkoły. 
2. Pracownicy administracji podlegają ocenie dyrektora Szkoły zgodnie 

z ustalonym regulaminem. 
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ROZDZIAŁ VII: Prawa i obowiązki ucznia 
 

§ 55 
 

Prawa ucznia 
 
1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 108 ma prawo w szczególności do: 

a. poszanowania przez Szkołę jego tożsamości narodowej, etnicznej, kulturowej 
i religijnej, 

b. respektowania praw i swobód wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych, 
Konwencji Praw Dziecka i prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, 

c. opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych, 
d. maksymalnie efektywnego procesu dydaktycznego, 
e. indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami, 
f. pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych, 
g. zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na 

poszczególne oceny, trybem odwoławczym, kryteriami oceniania, 
regulaminami i procedurami wewnętrznymi, 

h. uzyskania wskazówek dydaktycznych i uzgodnienia z nauczycielem terminu 
i. zaliczenia, jeżeli z powodu dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, uczeń ma 

trudności z opanowaniem materiału nauczania, 
j. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie 

z zasadami WZO, 
k. poinformowania w ustalonym w WZO wyprzedzeniem o planowanej pracy 

pisemnej, 
l. otrzymać do wglądu pracę pisemną, 
m. znać ocenę pracy pisemnej i jej umotywowanie, 
n. życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków 

społeczności szkolnej, 
o. reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach 

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, 
p. realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez 

wychowawcę klasy, 
q. indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych 

przepisach, 
r. korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego w tym 

korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
s. korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według 

zasad określonych przez Dyrektora Szkoły,uczestniczyć w konkursach 
i zawodach, 

t. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową, 
u. zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach 

osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień, 
v. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one 

praw innych, 
w. wypoczynku podczas sobót i niedziel, przerw świątecznych i ferii szkolnych 

bez konieczności odrabiania pracy domowej, 
x. do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 

komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu 
decyzji dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego 
stanowiącego wniosek o takie zwolnienie, 
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y. być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu, 
z. składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych 
przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych, 

aa. składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców, 
bb. uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na 

tydzień, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

cc. uczeń ma prawo do poprawy ocen śródokresowych w terminie i w sposób 
ustalony z nauczycielem przedmiotu a jednej z ocen końcoworocznych na 
egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, 

dd. Dzień Dziecka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w którym podejmowane 
są działania o charakterze opiekuńczo- wychowawczym. 

2. Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń na lekcjach 
wychowania fizycznego, realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz realizacji 
zajęć komputerowych na zasadach określonych odrębnie. 

3. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć 
skargę do dyrektora Szkoły. 

4. Skargę, o której mowa w ust. 3, składa się na piśmie, bezpośrednio do dyrektora 
Szkoły, w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o naruszeniu praw ucznia. 

 
§ 56 

 
Obowiązki ucznia 

 
1. Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 108 ma obowiązek w szczególności: 

a. dbać o honor Szkoły, godnie ją reprezentować, szanować jej tradycje, 
b. szanować sztandar Szkoły, flagę narodową, godło, hymn narodowy 

i zachować właściwą postawę wobec tych symboli, 
c. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 
d. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia 

w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach, 
e. wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, nabywać nowe 

i doskonalić posiadane umiejętności, 
f. brać udział we wszystkich sprawdzianach przeprowadzanych w różnej formie, 
g. uzupełnić zaległości powstały w skutek nieobecności lub nieuwagi na lekcji, 
h. bezwzględnie podporządkować się zaleceniom Dyrektora Szkoły, 

wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy, 
i. przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego, w tym okazywać 

szacunek dorosłym, koleżankom i kolegom, 
j. szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych ludzi, 
k. przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, 
l. troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, 
m. przychodzić do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej 

pierwszej lekcji w danym dniu, 
n. uczęszczać na wszystkie zajęcia i punktualnie przychodzić na nie, 
o. usprawiedliwiać nieobecności według określonych w Szkole zasad, 
p. uczestniczyć w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych. Udział 

w nich traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych, 
q. dbać o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole, w tym w szatni szkolnej, 
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r. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, 
s. dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje, koleżanek i kolegów, 

wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić 
alkoholu, nie używać środków odurzających, 

t. pomagać koleżankom i kolegom w nauce , w szczególności mającym 
trudności powstałym z przyczyn od nich niezależnych, 

u. przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz 
indywidualnie dobranej fryzury, 

v. stwarzać atmosferę życzliwości i pomagać słabszym, 
w. podczas uroczystości szkolnych i egzaminów nosić strój galowy, 
x. nosić strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego. 

2. Uczniom nie wolno w szczególności: 
a. przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków 

o podobnym działaniu, 
b. wnosić na teren Szkoły alkohol, narkotyki i inne środki o podobnym działaniu, 
c. wnosić na teren Szkoły przedmioty i substancje zagrażające zdrowiu i życiu 

swojego i innych, 
d. wnosić do Szkoły urządzenia elektroniczne, 
e. wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć, 
f. spożywać posiłków w czasie zajęć dydaktycznych. W sporadycznych 

przypadkach, możliwe jest spożywanie posiłków lec za zgodą nauczyciela, 
g. rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez 

wiedzy i zgody zainteresowanych, 
h. używać podczas zajęć edukacyjnych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych 

telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są 
za pośrednictwem sekretariatu Szkoły. Uczeń wchodząc do szkoły 
zobowiązany jest wyłączyć telefon komórkowy. Ponownie może go włączyć 
dopiero po opuszczeniu terenu Szkoły, 

i. zapraszać obce osoby do Szkoły. 
3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za mienie zgromadzone 

Szkoły. 
4. W przypadku jego zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy. Uczeń 

i jego rodzice odpowiadają materialnie za wyrządzone przez ucznia szkody. 
5. Wszyscy uczniowie mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej 

tradycje. 
6. W ostatnim tygodniu nauki w szkole uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą 

zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
7. W ostatnim tygodniu nauki uczeń klasy szóstej ma obowiązek rozliczyć się ze 

szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa. 
 

§ 57 
 

Zasady ubioru i wyglądu uczniów 
 
1. Zasady ubioru i wyglądu uczniów: 

a. ubiór jest czysty, schludny, wygodny, bezpieczny, w stonowanych kolorach, 
stosowny do okoliczności, ma charakter oficjalny, 

b. nie zawiera cech subkultur, grup nieformalnych, organizacji nawiązujących do 
przemocy i nietolerancji, 

c. nie zawiera zwrotów, sformułowań obrażających, deprecjonujących, 
ośmieszających, agresywnych, nawiązujących do środków psychoaktywnych, 
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d. uczennice noszą spódnice nie krótsze niż do połowy uda lub spodnie, 
e. uczniowie noszą spodnie o klasycznym stroju, w okresie wysokich temperatur 

dopuszcza się krótkie spodnie, 
f. włosy uczniów mają naturalny kolor a fryzury naturalny charakter. Długie włosy 

powinny być związane lub upięte tak, by nie przeszkadzały w pracy i nie 
zagrażały bezpieczeństwu, 

g. dozwolone są kolczyki mocowane przy samej małżowinie usznej, zabrania się 
noszenia wiszących kolczyków i innych wiszących ozdób przy uszach, 

h. ewentualna biżuteria i inne ozdoby powinny być dyskretne i bezpieczne, 
i. niedozwolony jest makijaż, 

2. Podczas uroczystości szkolnych oraz wyjść do teatru, opery, na wszelkiego typu 
spotkania obowiązuje uczniów strój odświętny. 

3. Strój taki charakteryzuje: 
a. uczniowie: biała koszula, ciemne spodnie, odpowiednie obuwie, 
b. uczennice: biała bluzka, ciemna spódnica lub ciemna sukienka co najmniej do 

połowy uda lub spodnie, odpowiednie obuwie. 
4. Za nieprzestrzeganie zapisów statutowych dotyczących ubioru, uczeń może być 

ukarany zgodnie z postanowieniami statutu. 
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ROZDZIAŁ VIII: Rekrutacja uczniów 
 

§ 58 
 
1. Rekrutacja do Szkoły odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego na 

zasadach ogólnych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty. 

2. Szkoła przyjmuje uczniów niepełnosprawnych. W miarę możliwości 
architektonicznych budynku oraz przygotowania kadry do pracy z daną grupą 
dyspanseryjną, Szkoła zapewnia tym uczniom prawidłowa opiekę 
i bezpieczeństwo oraz realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego, w tym 
także 

3. Dzieci do Szkoły przyjmuje się: 
a. z urzędu, na podstawie zgłoszenia, dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, 
b. na wniosek rodziców, uwzględniając możliwości Szkoły, dzieci zamieszkałe 

poza obwodem. 
4. Podstawą przyjęcia do Szkoły jest złożenie: 

a. zgłoszenia w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły, 
b. wniosku w rzypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły. 

5. Przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonuje się na 
podstawie zgłoszenia rodziców. Złożenie zgłoszenia, kończy całą procedurę. 

6. Zgłoszenie zawiera: 
a. imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL kandydata (jeżeli brak numeru 

PESEL, wówczas serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość), 

b. imiona i nazwiska rodziców, 
c. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, 
d. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata (o ile 
posiadają), 

7. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do Szkoły tylko 
wówczas, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

8. Na wolne miejsca przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 
9. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodzica. 
10. Wniosek składa się do dyrektora Szkoły. 
11. Wzór wniosku może określić organ prowadzący. 
12. Wniosek zawiera: 

a. imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL kandydata (seria i numer 
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). 
b. imiona i nazwiska rodziców, 
c. adres miejsca zamieszkania rodziców, 
d. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (jeżeli posiadają), 
e. wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanych. 

13. Wniosek rodzic składa do nie więcej niż trzech wybranych szkół. 
14. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów (w II 

etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria ustawowe): 
a. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej), 
b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
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ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 
z późn. zm.5)). Orzeczenie składa się w oryginale lub może to być kopia 
potwierdzona notarialne lub kopia potwierdzona przez rodzica lub 
odpis/wyciąg z dokumentu zgodny z art. 76 §1Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

c. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Wyrok składa 
się w oryginale lub dołącza się kopię potwierdzoną notarialne za zgodność lub 
kopię potwierdzoną za zgodność przez rodzica lub odpis/wyciąg z dokumentu 
zgodny z art. 76 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

d. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6). Dokument ten składa się w oryginale, 
można dołączyć  kopię potwierdzoną notarialne za zgodność lub kopię 
potwierdzoną za zgodność przez rodzica lub odpis/wyciąg z dokumentu 
zgodny z art. 76 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

e. alternatywnie oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, 
o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata. 

15. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 
dyrektora Szkoły. 

16. Pracami komisji rekrutacyjnej kieruje przewodniczący wyznaczony przez 
dyrektora Szkoły. 

17. Dyrektor, w procedurze rekrutacji jest organem odwoławczym. 
18. Dyrektor podaje kandydatom do wiadomości kryteria rekrutacji, nie później niż do 

końca lutego danego roku. 
19. Komisja rekrutacyjna na wolne miejsca do szkoły przyjmuje kandydatów 

w oparciu o określone w statucie kryteria. 
20. Jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym nadal są wolne miejsca, dyrektor 

przeprowadza postępowanie uzupełniające. 
21. Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy rekrutacyjne czyli 

przyjęcia według kryteriów. 
22. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na które prowadzone jest postępowanie. 
23. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu do Szkoły, w tym do klasy pierwszej 

decyduje dyrektor. 
24. Dzieci z obwodu Szkoły przyjmowane są z urzędu w każdym czasie. 
25. Jeżeli w trackie roku o przyjęcie spoza obwodu ubiega się kandydat dla którego 

potrzebna jest zmiana organizacyjna związana z nakładem finansowym , 
wówczas dyrektor zobligowany jest do uzgodnienia przyjęcia z organem 
prowadzącym. 

26. Przepisy rekrutacyjne (na wolne miejsca) stosuje się także do kandydatów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się 
o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej. 

27. W latach 2014/15 i 2015/16 do publicznej szkoły podstawowej integracyjnej 
i oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej (na 
wolne miejsca) wobec dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność stosuje się przepisy 
rekrutacyjne. 

28. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 
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informatycznych. 
29. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół 

podstawowych brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący 
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego 
rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych oraz może być brane pod uwagę 
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. 

30. Kryteriom o których mowa w ust. 28, organ prowadzący, przyznaje określoną 
liczbę punktów oraz określa dokumenty do ich potwierdzenia. Kryteria te mogą 
mieć różną wartość. 

31. Spełnienie kryterium dochodu potwierdza się oświadczeniem. 
32. W procedurze rekrutacyjnej do szkoły podstawowej, nie ogranicza się liczby 

kryteriów rekrutacyjnych. 
33. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy także kandydatów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej 
szkoły ogólnodostępnej. 

34. Wnioski złożone po terminie, niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo, nie 
będą rozpatrywane. 

35. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 
a. zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru, 
b. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną, 
c. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym 

miejscu w siedzibie Szkoły alfabetycznej listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do Szkoły. Na liście podaje się najmniejszą liczbę 
punktów uprawniającą do przyjęcia. 

d. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym 
miejscu w siedzibie Szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 
Szkoły wraz z najmniejszą liczbą punktów i datą dzienną. Dla kandydatów 
nieprzyjętych zamieszcza się pouczenie o możliwości złożenia w ciągu 7 dni 
wniosku, do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydata. 

e. postępowanie odwoławcze. 
36. Publikacja wyników naboru odbędzie się w ustalonym terminie poprzez 

zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły na tablicy ogłoszeń. 
37. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal posiada 

wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się 
z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, 
na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

38. Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej, wypełnia się bezpośrednio na 
stronie internetowej www.edu.wroclaw.pl. Wydrukowany wniosek wraz 
z załącznikami składa się w wyznaczonym terminie bezpośrednio do szkoły 
pierwszego wyboru. 

39. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 
okoliczności zawarte w oświadczeniach. 

40. Przewodniczący komisji określa termin dostarczenia dokumentów 
potwierdzających. 

41. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji 
Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji. 

42. Przewodniczący komisji może także zwrócić się o potwierdzenie okoliczności 
zawartych w oświadczeniach do prezydenta. 

43. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do prezydenta miasta 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie 
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okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica. 
44. Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc dyrektor Szkoły może 

odstąpić przyjmuje się wszystkich chętnych spełniających określone warunki. 
45. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania 

rekrutacyjnego uwzględnia się opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
wskazujące na problemy zdrowotne kandydata, ograniczającymi możliwości 
wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia. 

46. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc przeprowadza 
się I etap postępowania rekrutacyjnego według ustalonych kryteriów. 

47. W drugim etapie rekrutacji bierze się pod uwagę kryteria I grupy tzw. ustawowe. 
Są to: 
a. wielodzietność rodziny kandydata 
b. niepełnosprawność kandydata 
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
f. samotne wychowywanie kandydata przez rodzica 
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą 

48. Dane o stanie zdrowia Szkoła pozyskuje tylko od kandydatów przyjętych, którzy 
rozpoczęli naukę w szkole. 

49. Szczegółowe zasady rekrutacji określa załącznik do Statutu Szkoły. 
 

§ 59 
 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 
 
1. Do oddziału przedszkolnego, przyjmowane są dzieci odbywające roczne, 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne zamieszkałe w obwodzie Szkoły lub 
na terenie gminy. 

2. Do oddziału, o którym mowa w ust.1, przyjmowane są dzieci, 6-letnie i te, które 
w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat. Oddział przedszkolny liczy nie więcej 
niż  25 osób. 

3. Rekrutację do oddziału, o którym mowa, przeprowadza się w oparciu o zasadę 
powszechnej dostępności. 

4. Rekrutację przeprowadza się w dwóch etapach: 
a. I etap, z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria 

ustawowe, 
b. II etap, bez wykorzystania wspomagania elektronicznego, przeprowadza się 

jeżeli po I etapie, nadal są wolne miejsca, w oparciu o kryteria uchwalone. 
5. Kryteria ustawowe: 

a. wielodzietność rodziny kandydata, 
b. niepełnosprawność kandydata, 
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
f. samotne wychowywanie kandydata przez rodzica, 
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą, 
h. dodatkowo, organ prowadzący ma prawo dołączyć kryterium dochodowe. 

6. Kryteria, o których mowa w ust, 5, mają jednakową wartość. 
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal są 
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wolne miejsca, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę kryteria II grupy. 

8. Kryteria II grupy uchwalone są przez Radę Miasta. Uwzględniają one zakres 
społecznych potrzeb dzieci i rodziny. Ustala się 6 kryteriów. Kryteria te mogą mieć 
inną wartość. Dla poszczególnych kryteriów uchwalane są punkty. Ta grupa 
kryteriów może dodatkowo zostać powiększona o kryterium dochodowe. 

9. Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, rekrutacji nie 
przeprowadza się. 

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal są 
wolne miejsca, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę kryteria II grupy. 

11. Jeżeli Szkoła, po zakończeniu pierwszego etapu, nie dysponuje wolnymi 
miejscami, drugiego etapu naboru nie przeprowadza się. 

12. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego w oddziale nadal są wolne miejsca, 
przeprowadza się postepowanie uzupełniające. 

13. Zasady naboru, kryteria, punkty za kryteria i sposób ich przeliczania ustalane są 
drogą Uchwały Rady Miasta i udostępniane zainteresowanym rodzicom na tablicy 
ogłoszeń w Szkole oraz na stronie internetowej pod adresem: 
www.wroclaw.pl/edukacja 

14. Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów. uzgadnia 
dyrektor Szkoły z Prezydentem i podaje do publicznej wiadomości. 

15. Regulamin rekrutacji ogłaszany jest do końca lutego roku poprzedzającego rok 
szkolny, na który odbywa się rekrutacja. 

16. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów. 

17. Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca. 
18. Pierwszeństwo mają kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły, następnie, na 

obszarze gminy. 
19. Uwzględnia się kryterium odległości – do 3km (art. 17 w ust. 3 pkt 1) 

pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe w odległości co najwyżej 3 km od 
oddziału przedszkolnego. 

20. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 
21. Wniosek rodzice składają do dyrektora Szkoły w której mieści się oddział 

przedszkolny. 
22. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech miejsc. 
23. Wniosek zawiera: 

a. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku 
braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, 

b. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata 
pełnoletniego – imiona rodziców, 

c. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, 
d. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je 

posiadają, 
e. wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od 
najbardziej do najmniej preferowanych. 

24. Do wniosku dołącza się: 
a. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (złożone pod 

odpowiedzialnością karną), 
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b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze 
zm.) - oryginał, kopia potwierdzona notarialnie lub przez rodzica albo odpis, 
wyciąg z dokumentu poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, 

c. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oryginał, kopia 
potwierdzona notarialnie lub przez rodzica albo odpis, wyciąg z dokumentu 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, 

d. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6) - oryginał, kopia potwierdzona notarialnie 
lub przez rodzica albo odpis, wyciąg z dokumentu poświadczony zgodnie z art. 
76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

e. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów społecznych 
(II grupa)- organ prowadzący wskaże jakimi dokumentami potwierdza się 
spełnienie kryteriów, 

f. oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ 
prowadzący określił kryterium dochodu, złożone pod odpowiedzialnością 
karną. 

25. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna. 
26. Komisję powołuje dyrektor Szkoły. 
27. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji. 
28. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach. 
29. Przewodniczący komisji wyznacza termin na dostarczenie dokumentu 

potwierdzającego okoliczności. 
30. Przewodniczący może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie 
okoliczności zawartych w oświadczeniu. 

31. Jeżeli nie wszyscy kandydaci z obszaru gminny zrekrutowali się do przedszkola, 
dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka prezydenta miasta. 

32. Kandydaci spoza obszaru gminny mogą być przyjęci tylko wówczas, gdy po 
postępowaniu rekrutacyjnym gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

33. Jeżeli liczba kandydatów spoza obszaru gminny jest większa niż liczba miejsc, 
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych dla 
kandydatów zamieszkałych na terenie gminy. 

34. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów 
zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych, nieprzyjętych. 

35. Jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym nadal są wolne miejsca, dyrektor 
przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

36. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego 
decyduje dyrektor Szkoły. 

37. Jeżeli przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego, wymaga przeprowadzenia 
zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, 
dyrektor szkoły może przyjąć dziecko, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 
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38. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają 
się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Szkole. 

39. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się zgodnie z przepisami ustawy. 
40. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia. 

§ 60 
 

Zamieszkanie kandydata 
 
1. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
2. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest 

miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie 
przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie 
władzy rodzicielskiej. 

3. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne 
miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, 
u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego 
z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. 

4. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce 
zamieszkania opiekuna. 

5. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 
 

§ 61 
 

Procedura odwoławcza 
 
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do 
Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia 
wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie. 

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może 
wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 
Odwołanie wnosi się w formie pisemnej. 

4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 
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ROZDZIAŁ IX: Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 
 

§ 62 
 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana 
Tuwima we Wrocławiu są zgodne z zapisami Ustawy o systemie oświaty oraz 
rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
a. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 
b. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
b.udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co 
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć 
c. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju 
a. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce, do intensywnej 

i systematycznej pracy, 
b. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
c. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 
uzyskania poszczególnych semestralnych i rocznych ocen z zajęć 
edukacyjnych, 

b. ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych, 
c. ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali, 
d. ustalanie warunków oraz trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania, 
e. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce. 
4. Nadzór nad ocenieniem sprawuje wicedyrektor. 
5. Szczegółowe warunki i sposób oceniania w Szkole Podstawowej Nr 108 im. 

Juliana Tuwima we Wrocławiu regulują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 
(WZO). 
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ROZDZIAŁ X: Nagrody i kary 
 

§ 63 
 

Nagrody 
 
1. Uczeń może otrzymać nagrody w szczególności za: 

a. osiągnięcia naukowe, 
b. osiągnięcia artystyczne, 
c. osiągnięcia sportowe, 
d. systematyczną pracę na rzecz Szkoły, 
e. systematyczną pracę na rzecz innych, 
f. 100-procentową frekwencję, 
g. Działalność wolontariacką. 

2. Przyznaje się nagrody indywidualne i zespołowe. 
3. Nagrody zespołowe mogą polegać na uzyskaniu dodatkowego dnia na wycieczkę 

szkolną, dzień wolny od pytań, czy dni wolne od zadań domowych, itp. 
4. System nagród obejmuje: 

a. pochwałę udzieloną na forum klasy przez wychowawcę, nauczyciela zajęć 
edukacyjnych, nauczyciela w świetlicy lub opiekuna samorządu uczniowskiego, 
b. list pochwalny wychowawcy, nauczyciela zajęć edukacyjnych, nauczyciela 
w świetlicy lub opiekuna samorządu uczniowskiego, skierowany do rodziców 
ucznia, 
c. list pochwalny dyrektora Szkoły, skierowany do rodziców ucznia, 
d. wpis do Złotej Księgi Ucznia, 
e. nagrody finansowane przez Radę Rodziców dla „Najlepszego ucznia oddziału 
zerowego”, „Najlepszego ucznia klas pierwszych”, „Najlepszego ucznia klas 
trzecich”, „Najlepszego ucznia klas czwartych”, „Najlepszego ucznia klas piątych” 
i „Najlepszego Absolwenta Szkoły”, nagrody rzeczowe dla uczniów otrzymujących 
świadectwo z wyróżnieniem, 
f. nagrody ustalone przez Radę Pedagogiczną: dyplom, Złota Mandarynka, Złota 
Pomarańcza, Złota Sowa, Srebrna Sowa, Brązowa Sowa, informacja (za zgodą 
rodziców) na stronie internetowej Szkoły, Najlepszy sportowiec Szkoły, nagrody 
rzeczowe za osiągnięcia w konkursach. 

5. Pochwałę, o której mowa w ust. 4 pkt a, uczeń może otrzymać za 
ponadprzeciętne wykonanie obowiązków, w tym potwierdzoną działalność 
wolontariacką. 

6. List pochwalny, o którym mowa w ust. 4 pkt b, uczeń może otrzymać za 
wielokrotne ponadprzeciętne wykonanie obowiązków lub roczną średnią ocen na 
poziomie co najmniej 5,3 w klasach IV-VI i ponadprzeciętne osiągnięcia 
edukacyjne w oddziałach 0-III. Informację o udzieleniu tej nagrody, wychowawca 
umieszcza w teczce wychowawcy. 

7. List pochwalny, o którym mowa w ust. 4 pkt c, uczeń może otrzymać za 
uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach zewnętrznych o zasięgu co 
najmniej gminnym, inne wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe oraz za 
wybitnie wyróżniającą się postawę świadczącą o dzielności i odwadze. Nagroda 
przyznawana jest na uzasadniony wniosek wychowawcy, innych nauczycieli, 
opiekuna Samorządu Uczniowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców, 
dyrektora. Dyrektor przed przyznaniem nagrody może zasięgnąć opinii Rady 
Pedagogicznej. 

8. Wpis do Złotej Księgi Ucznia może otrzymać członek Pocztu Sztandarowego 
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Szkoły, laureat lub finalista konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim, 
absolwent kończący Szkołę z wyróżnieniem. 

9. Nagrody Rady Rodziców regulują przepisy odrębne. 
10. Uroczystego wręczenia dyplomów, nagród rzeczowych oraz stosownych wpisów 

dokonuje się na koniec roku szkolnego. 
 

§ 64 
 

Warunki i zasady przyznawania wyróżnień 
 
1. Warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom klas I-III szkoły podstawowej 

ustala Rada Pedagogiczna. 
2. Uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli uzyska 

w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich zajęć edukacyjnych 
określonych w szkolnym planie nauczania co najmniej 4,75 i co najmniej dobrą 
ocenę z zachowania, a uczeń kończący szkołę podstawową dodatkowo musi 
uzyskać co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu kompetencji. 

3. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym 
i nadrukiem " z wyróżnieniem". 

4. Tryb przyznawania wyróżnień, ustala wychowawca z Radą Pedagogiczną 
i przedstawia propozycje na posiedzeniu rady klasyfikacyjnej. 

 
§ 65 

 
Kary 

 
1. Konsekwencją nieprzestrzegania przez ucznia obowiązków wynikających ze 

Statutu Szkoły jest kara. 
2. Ocena z zachowania nie jest karą. 
3. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 
4. Za to samo przewinienie, uczeń może otrzymać jednorazowo tylko jedną karę. 
5. Kara może być wymierzona po uprzednim wysłuchaniu ucznia. W rozmowie 

mogą uczestniczyć rodzice ucznia, pedagog, psycholog szkolny. 
6. Uczeń może być ukarany w szczególności za: 

a. nieprzestrzeganie zapisów Statutu, w tym niewywiązywanie się 
z obowiązków ucznia, 
b. niszczenie mienia szkolnego i mienia koleżanek lub kolegów, 
c. naruszanie zasad norm społecznych, 
d. szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, 
e. rejestrowanie na szkolnych i pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych przy 
pomocy urządzeń technicznych obrazów lub dźwięków bez zgody osób 
zainteresowanych, 
f. psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej, naruszanie ich 
dóbr osobistych, 
g. naruszanie uczuć religijnych innych uczniów, 

7. Uczeń może być także w szczególności ukarany, gdy: 
a. podjął świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące 

uszczerbkiem zdrowia dla uczniów lub pracowników Szkoły, 
b. stworzył sytuację zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu 

ładunku wybuchowego, rozpylenie gazów drażniących, 
c. rozprowadzał lub używał zakazanych prawnie środków odurzających, 
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d. stosował przemoc fizyczną w stosunku do innych członków społeczności 
szkolnej, 

e. dokonał kradzieży dóbr, w tym niematerialnych, np. chronionych prawami 
autorskimi, 

g. zniesławił Szkołę lub jej pracowników,publikował na forach społecznościach 
lub z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, zniesławiające lub obrażające 
treści, 

h. dokonał fałszerstwa dokumentów szkolnych, w tym e-dokumentów. 
8. O zdarzeniach wymienionych w ust. 7, dyrektor Szkoły informuje odpowiednie 

służby. 
9. Rodzaje kar: 

a. upomnienie wychowawcy z notatką w dzienniku lekcyjnym, 
b. nagana wychowawcy, udzielona na piśmie, 
c. nagana dyrektora Szkoły, 
d. zawieszenie prawa do udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, 
e. zawieszenie prawa do udziału w wycieczkach, 
f. przeniesienie do innej klasy, 
g. samodzielne wyznaczenie i wykonanie zadań przez ucznia za jego aspołeczne 

zachowanie. 
10. Przy wymierzaniu kary, należy uwzględnić: 

a. rodzaj i stopień przewinienia, 
b. rozmiar negatywnych skutków przewinienia, 
c. stopień winy ucznia, 
d. dotychczasowe zachowanie ucznia, 
e. zachowanie ucznia po popełnieniu przewinienia, 
f. cele wychowawcze, które kara ma zrealizować. 

11. Upomnienie ustne z notatką w dzienniku lekcyjnym otrzymuje uczeń, który po raz 
pierwszy naruszył treści zapisu ustępu 6, w tym opuścił bez usprawiedliwienia co 
najmniej 10 godzin zajęć dydaktycznych. 

12. Wychowawca, przekazuje uczniowi i jego rodzicom informację o udzielonym 
upomnieniu. Fakt ten odnotowuje w dzienniku i przekazuje informację do 
pedagoga lub psychologa. 

13. Naganę wychowawcy, otrzymuje uczeń, który po raz drugi naruszył treści zapisu 
ust. 6, w tym opuścił bez usprawiedliwienia kolejne 10 godzin zajęć edukacyjnych. 

14. Wychowawca, o karze, o której mowa w ust. 13, przygotowuje informację na 
piśmie wraz z uzasadnieniem wymierzonej kary. Dokument przekazuje uczniowi 
i rodzicom. Kopia nagany wychowawcy klasy stanowi załącznik do arkusza ocen. 

15. Naganę dyrektora Szkoły, otrzymuje uczeń, który po raz kolejny naruszył treści 
zapisu ust. 6, w tym opuścił bez usprawiedliwienia, co najmniej 30 godzin zajęć 
edukacyjnych lub: 
a. dopuścił się niszczenia mienia szkolnego lub członków społeczności szkolnej, 
b. znęcał się fizycznie nad członkami społeczności szkolnej, 
c. odnosił się wulgarnie do pracowników Szkoły, 
d. dopuścił się szantażu lub wyłudzania, 
e. demoralizował innych uczniów. 

16. Treść nagany dyrektora Szkoły wraz z uzasadnieniem przygotowuje wychowawca 
klasy, po zasięgnięciu o uczniu opinii pedagoga lub psychologa. 

17. Kary, o których mowa w ust. 9 d-g, ustalane są indywidualnie. 
19. Wykonanie kary może być zawieszone na skutek poręczenia. Organem 

uprawnionym do poręczenia jest Samorząd Uczniowski. Wniosek należy złożyć 
na piśmie wraz z uzasadnieniem do dyrektora Szkoły.W przypadku ciężkich 
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naruszeń, mimo wcześniej zastosowanych kar, postanowień regulaminów 
szkolnych, dyrektor Szkoły, może wystąpić do organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

 
§ 66 

 
Odwołanie od kar 

 
1. Rodzicom ukaranego ucznia przysługuje prawo złożenia odwołania od otrzymanej 

kary. 
2. Odwołanie wnosi się do dyrektora Szkoły, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od 

daty otrzymania nagany wychowawcy lub nagany dyrektora Szkoły. 
3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, dyrektor podtrzymuje 

zasadność wymierzonej uczniowi kary lub ją anuluje. 
4. wyniku postepowania, o którym mowa w ust. 3, dyrektor Szkoły niezwłocznie na 

piśmie zawiadamia rodziców ucznia. 
 

§ 67 
 

Powołanie Zespołu Wychowawczego 
 

1. Dyrektor Szkoły powołuje z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy, 
pedagoga lub psychologa szkolnego Zespół Wychowawczy i wyznacza jego 
przewodniczącego. 

2. Celem zespołu, o którym mowa w ust. 1, jest rozwiązywanie trudnych problemów 
wychowawczych. 

3. Zespół wychowawczy tworzą: 
a. wicedyrektor, 
b. pedagog, 
c. psycholog (fakultatywnie) 
d. wychowawca ucznia, 
e. Rzecznik Praw Ucznia, 
f. nauczyciel w charakterze protokolanta. 

4. Na pisemny wniosek prezydium, w posiedzeniu zespołu, o którym mowa, może 
uczestniczyć przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Przewodniczący Zespołu Wychowawczego, o terminie posiedzenia, informuje 
pisemnie prezydium Rady Rodziców. 

6. Nieobecność przedstawiciela Rady Rodziców nie przerywa toku postępowania. 
7. W posiedzeniu zespołu, o którym mowa w ust. 1, z własnej inicjatywy lub na 

zaproszenie przewodniczącego, jako pełnoprawny uczestnik lub jako obserwator , 
może uczestniczyć dyrektor Szkoły. 

8. W posiedzeniu mogą uczestniczyć inni nauczyciele, świadkowie zdarzenia. 
Nauczycieli zaprasza przewodniczący zespołu. 

9. Członkowie zespołu powoływani są pisemnie z co najmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem. 

10. Zespół ma zdolność do czynności prawnych, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 
trzech stałych członków. 

11. Posiedzenia zespołu są protokołowane. 
12. W celu pełnego wyjaśnienia problemu, na posiedzenie zespołu zapraszany jest 

uczeń i jego rodzice. 
13. Zespół Wychowawczy ma prawo podjąć postanowienia bez wysłuchania 
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wyjaśnień ucznia, jeżeli uczeń lub jego rodzice uchyla się od obowiązku 
uczestnictwa w posiedzeniu. 

14. Posiedzenie Zespołu Wychowawczego składa się z dwóch części: 
a. jawnej – mającej na celu wyjaśnienie okoliczności, uczestniczy w niej uczeń, 

jego rodzice, zaproszeni nauczyciele, 
b. tajnej – mającej na celu ustalenie postepowania wobec ucznia. 

15. W części tajnej postepowania uczestniczą tylko osoby uprawnione. Część ta ma 
charakter tajny i objęta jest tajemnicą. 

16. W sytuacjach jednoznacznych, nie wymagających dodatkowych wyjaśnień osób 
trzecich, posiedzenie kończy się odczytaniem i podpisaniem przez rodziców 
ucznia, protokołu z części jawnej posiedzenia oraz poinformowaniem ucznia 
i jego rodziców o przyjętym przez zespół postanowieniu jeszcze w dniu 
posiedzenia. Protokół tajny podpisują uczestnicy uprawnieni. 

17. W sytuacjach niejednoznacznych, wymagających dodatkowych wyjaśnień i opinii 
innych osób lub ze względu na dużą złożoność problemu lub braku możliwości ze 
względu na rozbieżność stanowisk członków komisji, ustalenia dalszego 
postępowania, posiedzenie może być przerwane w każdym czasie bez przyjęcia 
postanowień końcowych. 

18. Termin kolejnego posiedzenia ustala się w terminie do 14 dni od dnia 
poprzedniego posiedzenia. 

19. Czas, o którym mowa, wychowawca wykorzystuje na przygotowanie pogłębionej 
informacji o zachowaniu ucznia jako członka społeczności szkolnej w tym 
o udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

20. Zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest reprezentowanie interesów ucznia. 
21. Zadaniem pedagoga lub psychologa szkolnego jest przygotowanie 

i przedstawienie zespołowi opinii o uczniu, jego sytuacji rodzinnej, wynikach 
dydaktycznych, zachowaniu, ewentualnych problemach oraz aktywne 
uczestnictwo w części jawnej postępowania mającej na celu ustalenie 
obiektywnego stanu. 

22. Zespół Wychowawczy rozstrzyga o sposobie postępowania wobec ucznia i może: 
a. zakończyć postępowanie zawarciem z uczniem i jego rodzicami kontraktu 

dotyczącego pożądanego zachowania ucznia i naprawy wyrządzonej przez 
niego szkody, 

b. postanowić o sformułowaniu wniosku do Rady Pedagogicznej o podjęcie 
uchwały o przeniesieniu ucznia do innej klasy, innej szkoły, zakazu wyjazdu na 
wycieczkę, zakazu udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,  

c. ustalić inną karę 
23. Sposób dalszego postępowania członkowie zespołu ustalają w głosowaniu tajnym 

zwykłą większością głosów. 
24. Przewodniczący zespołu, przekazuje dyrektorowi Szkoły, pełną dokumentację 

wraz z informacją o ustaleniach zespołu oraz informuje o nich Radę 
Pedagogiczną na najbliższym jej posiedzeniu. 

25. Dyrektor Szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o podjętych ustaleniach. 
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ROZDZIAŁ XI: Gospodarka finansowa Szkoły 

 
§ 69 

 
1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach 

publicznych. 
2. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form 

działalności z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców, a także z zysków 
uzyskiwanych z działalności gospodarczej. 
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ROZDZIAŁ XIII: Przepisy końcowe 
 

§ 71 
 
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz 

prowadzi rejestr wszystkich pieczęci. 
3. Na terenie Szkoły nie mogą prowadzić działalności partie i organizacje polityczne, 
4. W Szkole mogą działać związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły. Związki zawodowe działają zgodnie ze swoimi statutami 
i innymi przepisami obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i za zgodą dyrektora, w Szkole 
mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celemstatutowym jest 
działalność wychowawcza albo poszerzenie oferty edukacyjnej, wychowawczej 
lub opiekuńczej Szkoły. 

6. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych lub kolegiów nauczycielskich 
na praktyki pedagogiczne. 

7. Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują 
odrębne przepisy. 

 
§ 72 

 
Tryb wprowadzania zmian w tym nowelizacji Statutu 

 
a. Zmiany zapisów w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek: 

a. organów statutowych Szkoły, 
b. organu prowadzącego Szkołę, w przypadku zmiany przepisów 
c. organu nadzorującego Szkołę, w przypadku zmiany przepisów. 

2. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzany w formie aneksu lub tekstu jednolitego. 
3. Tryb wprowadzania zmian do Statutu, jest taki sam, jak tryb jego uchwalania. 
4. Dyrektor Szkoły obwieszcza tekst jednolity Statutu, po każdej jego nowelizacji. 
 
Traci moc Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2015/2016 z dnia 26 
sierpnia 2015 r. 
 
Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/2016-2017 z dnia 14 października 
2016 r. 
 


