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ROZDZIAŁ 1  

INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

§ 1 

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO 

OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 

i przedszkoli z dnia 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649) 

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych 

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 977,  ze zm.), 

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. , poz. 1646)  

8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578) 

9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616). 

10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia  1992 r. w sprawie warunków 

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, 

poz. 155 ze zm.), 

11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach   (Dz. U. z 2003 r. 

nr 6, poz. 69 ze zm.), 

12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizacja-szkol-i-przedszkoli-publicznych-rozporzadzenie-w-konsultacjach.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizacja-szkol-i-przedszkoli-publicznych-rozporzadzenie-w-konsultacjach.html
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
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13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1534). 

14. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 13 października 2016r. ( DZ. U. z 2016r.,poz 1764). 

§ 2 

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. Bronisława Malinowskiego 

z siedzibą w Działdowie przy ulicy Lenartowicza 1; 

2) dyrektorze  –  należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława 

Malinowskiego w Działdowie; 

3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej  

nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie; 

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku ( Dz. U. 

z 2017, poz. 59); 

5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego 

w Działdowie; 

6) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej; 

7) rodzicach – należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

8) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono oddział w szkole; 

9) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie; 

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Warmińsko – 

Mazurskiego  Kuratora Oświaty; 

11) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Działdowo z  siedzibą 

w Działdowie przy ulicy Zamkowej 12. 

2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego jest publiczną, ośmioletnią szkołą dla dzieci 

i młodzieży. 

3. Siedziba szkoły: 13-200 Działdowo, ul. Lenartowicza 1;  

tel. 023 697 42 64, tel/fax 023 697 48 50, e-mail: sp3dzialdowo@wp.pl 

4. Data nadania imienia: 31 maja 1986 r. 

5. Imię szkoły wiąże się z przyjętym kierunkiem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz jej tradycjami. 

6. Nazwa szkoły jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. 
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7. Szkoła jest jednostką budżetową działającą na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).  

8. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym. 

9. Jednostka jest finansowana z budżetu miasta. 

10. Szkoła prowadzi obsługę finansowo – księgową szkoły. 

11. Do szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które podlegają obowiązkowi szkolnemu od 7 roku 

życia. 

12. Dziecko ma prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia, po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej i po odbyciu obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 

13. W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.  

14. Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

15. Nauka w szkole jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

 

§ 3 

1. Na zasadach określonych w art. 86 ustawy w szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji 

politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 

 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 4 

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

a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, 

2) umożliwia absolwentom podjęcie nauki w szkołach ponadpodstawowych, 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych  

w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,  

5) przestrzega praw dziecka i ucznia w kontekście praw człowieka, 
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6) wspiera wszechstronny rozwój ucznia, 

7) umożliwia przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, 

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

uczniów, 

8) umożliwia zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, 

9) kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 

współczesnym świecie, 

10)  przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, 

11)  wychowuje uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów, 

12)  kształtuje u uczniów dbałość o zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzy środowisko sprzyjające 

zdrowiu, 

13) nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, 

lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać 

elektroniczną, lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je 

udostępnia. 

2. Szkoła realizuje własny program wychowawczo – profilaktyczny szkoły (obejmujący wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 

uczniów, realizowany przez nauczycieli). Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły uchwala rada 

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

3. Szkoła stwarza warunki do prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej na warunkach 

określonych odrębnymi przepisami. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje 

rada pedagogiczna. 

4. Szkoła zapewnia harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności  

i wychowania. 

1) W zakresie nauczania zapewnia uczniom: 

a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, 

b) zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w szkołach 

ponadpodstawowych, 

c) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

d) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej, 

f) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności, 
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g) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia 

świata, ludzi i siebie; 

2) W zakresie kształcenia umiejętności stwarza uczniom warunki do zdobywania następujących 

umiejętności: 

a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki oraz przyjmowania za nią odpowiedzialności, 

b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia, 

poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 

c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, 

podejmowania decyzji, 

d) rozwiązywania problemów w sposób twórczy, 

e) wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł  

z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych we współpracy z nauczycielami, 

bibliotekarzami, przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru biblioteki, 

f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń  

i nawyków, 

g) rozwijania osobistych zainteresowań, 

h) przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych; 

3) W pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierza do tego, aby 

uczniowie: 

a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym, 

b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra  

i piękna w świecie, 

c) mieli świadomość życiowej użyteczności treści poznawanych na poszczególnych zajęciach 

edukacyjnych, 

d) godzili umiejętnie dążenie do osiągnięcia dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za 

siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych, 

e) dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia postawionych sobie celów życiowych, 

f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie,  

w społeczności lokalnej i w państwie, 

g) przyjmowali dziedzictwo kulturowe i kształtowali postawy patriotyczne, 

h) potrafili dokonywać wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

i) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, 

j) umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów, 
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k)  podtrzymywali poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kultywowali 

tradycje i kulturę regionalną. 

5. Szkoła zapewnia realizację zadań w zakresie: 

1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej oraz kultywowania tradycji i kultury regionalnej; 

2) tworzenia warunków do realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego; 

3) zapewniania bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania; 

4) zatrudniania nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje; 

5) realizacji ustalonych dla szkoły programów nauczania i ramowego planu nauczania; 

6) realizowania przyjętego przez radę pedagogiczną oceniania wewnątrzszkolnego oraz 

przeprowadzania egzaminów w ramach zewnętrznego i wewnętrznego oceniania; 

7) współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi placówkami specjalistycznymi 

świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, zainteresowań i uzdolnień uczniów; za kontakty  

z wymienionymi placówkami odpowiada dyrektor i pedagog szkolny; 

8) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły; 

9) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnego toku/programu 

nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w tym zakresie. 

§ 5 

Zadania opiekuńcze szkoły oraz zadania wynikające z ogólnych przepisów bhp: 

1) Nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę 

sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia, zgodnie z rozkładem zajęć i grafikiem zastępstw. 

2) Opiekę nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych oraz 15 minut przed i 10 minut po 

zakończeniu lekcji w budynku szkoły i na terenie posesji sprawują nauczyciele pełniący dyżury 

zgodnie z grafikiem dyżurów lub zastępstw znajdującym się w pokoju nauczycielskim. 

3) Każdy uczeń ma prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, której udzielają: 

wychowawca klasy, nauczyciele uczący, pedagog szkolny, psycholog, terapeuta, dyrektor szkoły, 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna. 

4) Uczniowie niepełnosprawni i objęci nauczaniem indywidualnym mają prawo korzystać ze 

wszystkich form działalności szkoły. 

5) Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających poza terenem szkoły w trakcie wycieczek, rajdów, 

biwaków, obozów, zawodów sportowych czuwają i są odpowiedzialne osoby wymienione w karcie 

wycieczki po zatwierdzeniu przez wicedyrektora szkoły ds. wychowawczych; wyjście uczniów  

z nauczycielem, opiekunem jest odnotowywane w zeszycie wyjść. 
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6) Obowiązki opiekunów wycieczek oraz imprez organizowanych przez szkołę określają odrębne 

przepisy oraz ustalony regulamin. 

7) W czasie zajęć obowiązkowych uczniowie korzystają z wyznaczonych sal lekcyjnych i sprzętu 

umieszczonego w tych salach, stosując się do obowiązujących regulaminów, przepisów bhp  

i ppoż.. 

8) Wychowawca klasy zobowiązany jest do przekazywania informacji dotyczącej prawidłowego 

korzystania z pomieszczeń, zachowania ładu, porządku i czystości pomieszczeń, bezpieczeństwa 

własnego i innych osób (ochrona zdrowia własnego i innych). 

9) Nauczyciele przedmiotów przed rozpoczęciem ćwiczeń, pokazów, doświadczeń itp.  mając na celu 

bezpieczne wykorzystanie pomocy dydaktycznych i sprzętu, udzielają uczniom niezbędnego  

i szerokiego instruktażu, zaznajamiają uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi 

bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności. 

10) Nauczyciele wychowania fizycznego obowiązani są zwracać uwagę na stopień aktualnej 

sprawności fizycznej i wydolności organizmu, a także  sprawności uwarunkowanej fizycznymi 

możliwościami uczniów oraz przestrzegać przy tym przepisów bhp obowiązujących w sali 

gimnastycznej i na boiskach szkolnych. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział 

z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. Podczas 

zajęć wychowania fizycznego nauczyciel ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zasad gry, 

zabaw, ćwiczeń itp. oraz powinien czynnie uczestniczyć w prowadzonych zajęciach poprzez 

bezpośredni nadzór nad uczniami i ich dyscyplinowanie, gdy nie przestrzegają zasad 

bezpieczeństwa. W sytuacji gdy nauczyciel zmuszony jest do opuszczenia sali, powinien przerwać 

grę. 

11) Sala gimnastyczna, szatnia, szkolne pracownie specjalistyczne, świetlica, biblioteka, stołówka 

posiadają wewnętrzne regulaminy korzystania z tych pomieszczeń, wywieszone w widocznym 

miejscu. Regulaminy opracowywane są przez osoby odpowiedzialne za ww. pomieszczenia. 

Zapoznanie uczniów z treścią regulaminu należy do obowiązku opiekunów pomieszczeń. 

12) Uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminu wewnętrznego życia szkoły i wewnętrznych 

zarządzeń dyrektora szkoły. 

13) Dyrektor szkoły zapewnia warunki pracy i nauki zgodnie z przepisami bhp. 

14) Opieka przedlekarska i profilaktyka zdrowotna prowadzone są na terenie szkoły na podstawie 

odrębnych przepisów. 

15) Szkoła realizuje zadania szkoły promującej zdrowie, w szczególności poprzez: 

a. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, 

b. minimalizowanie stresu,  
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c. promowanie zdrowego stylu życia, w tym: uzmysławianie szkodliwego wpływu używek na 

młody organizm, wykazywanie atrakcyjności życia bez nałogów,  

d. rozwijanie aktywności twórczej, naukowej i społecznej uczniów. 

§ 6 

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE 

1.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale, nauczyciele bibliotekarze oraz pedagog szkolny 

tworzą zespół, którego zadaniem jest: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę 

potrzeb; 

2) ustalenie zestawu podręczników dla danego oddziału; 

3) monitorowanie ewaluacja oceniania wewnątrzszkolnego, szkolnego programu  wychowawczo – 

profilaktyczny; 

4) analizowanie osiągnięć i postępów uczniów w poszczególnych oddziałach; 

5) ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego 

oraz pojedynczych uczniów; 

6) dostosowanie zadań do zainteresowań i zdolności poszczególnych uczniów i zespołu klasowego; 

7) organizowanie międzyprzedmiotowych olimpiad i konkursów wiedzy; 

8) doskonalenie swojej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, otwarte zajęcia, lekcje 

koleżeńskie, opracowanie narzędzi badawczych. 

2. W szkole tworzy się zespoły przedmiotowe i zadaniowe, powoływane na czas określony i nieokreślony, 

w celu wymiany doświadczeń oraz monitorowania pracy szkoły. 

3. Pracą zespołów, o których mowa w ust. 2 kieruje przewodniczący (lider) powoływany przez dyrektora 

szkoły. 

4. Zespoły pracują w oparciu o wytyczne zawarte w planie pracy szkoły. Częstotliwość posiedzeń ustalana 

jest w zależności od potrzeb. 

5. Przewodniczący zespołów zapoznają członków rady pedagogicznej z problemami poruszanymi na 

zebraniach oraz proponowanymi ustaleniami i rozwiązaniami, w formie sprawozdania z pracy zespołów 

składanych na koniec roku szkolnego. 

6. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III oraz zespół nauczycieli prowadzących 

nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VIII przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję: 

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej  

i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub 

materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej; 

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć 

edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VIII szkoły podstawowej; 



11 

3) materiałów ćwiczeniowych. 

7. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej 

niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danego języka obcego nowożytnego  

w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas 

IV – VIII szkoły podstawowej. 

8. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 1, oraz  

w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji 

podręczników lub materiałów edukacyjnych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców 

ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej 

klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym  roku szkolnym. 

9. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, może: 

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów 

ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub 

materiału ćwiczeniowego, 

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiałów  

ćwiczeniowych. 

10. W szkole działają następujące zespoły: 

1) na czas nieokreślony 

a) Zespół nauczycieli katechetów 

b) Zespół humanistyczny 

c) Zespół nauk matematyczno – przyrodniczych 

d) Zespół nauczycieli wychowania fizycznego 

e) Zespół nauczycieli języków obcych 

f) Zespół edukacji wczesnoszkolnej 

2) na czas określony 

a) Zespół nauczycieli ds. statutu i ow 

b) Zespół nauczycieli ds. szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego  

c) Zespół do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 

d) Zespół ds. promocji zdrowia 

e) Zespół ds. promocji szkoły 

f) Zespół do przeprowadzenia diagnoz 

g) Klasowe zespoły nauczycielskie 
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Rozdział 3 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 7 

Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) rada rodziców, 

4) samorząd uczniowski. 

 

§ 8 

1.  Zadania dyrektora szkoły:  

1) kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły i reprezentuje ją na 

zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychicznego poprzez 

aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji;  

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowych i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie; 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych; 

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w ostatnim roku nauki 

przeprowadzanego w szkole; 

9) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania po zaopiniowaniu ich przez radę 

pedagogiczną; 

10) podejmuje stosowne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

11) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły; 

12) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. Sprawuje nadzór nad 

działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły; 
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13) rozstrzyga spory zaistniałe na terenie szkoły. Wnoszone sprawy rozstrzyga z poszanowaniem 

prawa, zasad współżycia społecznego, logiki i doświadczenia życiowego; 

14) podaje corocznie do publicznej wiadomości, do końca czerwca, zestaw podręczników lub 

materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe, które będą obowiązywać od początku 

następnego roku szkolnego; 

15) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki; 

16) współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi 

i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji 

tej opieki. 

17) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie 

pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan; 

18) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący; 

19) powołuje komisję rekrutacyjną; 

20) wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej; 

21) podaje do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji do szkoły, trybu postępowania 

rekrutacyjnego, wykazu wymaganych dokumentów  oraz  terminu rekrutacji; 

22) rozpatruje odwołania rodziców od postanowień komisji rekrutacyjnej; 

23) występuje do organu prowadzącego o przyjęcie ucznia do dowolnej klasy w trakcie roku 

szkolnego, gdy wymaga to wprowadzenia zmian organizacyjnych skutkujących zmianami planu 

finansowego placówki; 

24) 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; 

25) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności 

związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami; 

26) określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania 

tych podręczników lub materiałów. 

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

niebędących nauczycielami.  
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3. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem 

uczniowskim. 

4. Dyrektor szkoły powołuje swoich zastępców.  

5. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor do spraw wychowawczych lub 

inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie. 

6. W przypadkach określonych w § 42 ust. 1 pkt 9 statutu szkoły, dyrektor może wnioskować do kuratora 

oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

7. Dyrektor podejmuje działania interwencyjne polegające na powiadomieniu Policji w sytuacjach 

kryzysowych, w szczególności gdy dzieci lub młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki 

odurzające lub substancje psychotropowe lub środki zastępcze. 

 

§ 9 

1. W szkole działa rada pedagogiczna jako  kolegialny organ w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział również, z głosem doradczym, osoby zapraszane 

przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu 

w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na 

wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy organu prowadzącego szkołę, 

przewodniczącego rady rodziców albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 
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4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora szkoły o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych; 

5) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania; 

6) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć; 

7) zezwolenie na indywidualny tok/program nauki; 

8) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania; 

9) wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od 

oceny pracy; 

10) zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli; 

11) ustalenie przez dyrektora szkoły zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych. 

9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 

10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub 

innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 

12. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 

protokołowane. 

13. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, 

które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

14. 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 szkołę. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
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§ 10 

1.  W Szkole Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie na podstawie art. 83 ustawy 

działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.  

Celem działalności rady rodziców jest: 

1) zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu programu i harmonogramu poprawy 

efektywności kształcenia oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole; 

2) występowanie do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, władz szkolnych i oświatowych  

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły; 

3) współdziałanie z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców  

z programem kształcenia, wychowania i opieki oraz wynikającymi z niego zadaniami szkoły  

i rodziców; 

4) upowszechniania wśród rodziców uczniów przy współpracy z organizacjami oświatowymi  

i społecznymi wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo - wychowawczych rodziny. 

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin, swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną 

strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad 

oddziałowych do rady rodziców szkoły. 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły. 

6. Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną 

programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym  i profilaktycznym skierowane do podmiotów szkoły tj. uczniów, 

nauczycieli i rodziców, realizowanego przez nauczycieli, 

7. Rada rodziców opiniuje: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, o którym 

mowa w art. 56 ust. 2 ustaw, 

2) projekt planu finansowego składany przez dyrektora szkoły, 

3) ustalenie przez dyrektora szkoły zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych. 
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8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców 

określa regulamin, o którym mowa w ust. 4. 

9. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia 

z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo – profilaktycznego, program ten ustala 

dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez 

dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu 

z radą pedagogiczną. 

§ 11 

1.  Samorząd uczniowski działa w oparciu o artykuł 85 ustawy. Działalność samorządu uczniowskiego 

jest zgodna ze Statutem Szkoły. 

2. Samorząd uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania organów samorządu uczniowskiego określa jego regulamin, który nie może być 

sprzeczny ze statutem i innymi przepisami prawa. 

4. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 

takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

5. Do zadań Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) kierowanie bieżącą pracą samorządu; 

2) reprezentowanie samorządu; 

3) prowadzenie dokumentacji pracy samorządu; 

4) wnioskowanie w sprawie organizacji przebiegu Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Samorządności  

i innych uroczystości związanych z tradycją i obrzędowością szkoły; 

5) wnioskowanie do rady pedagogicznej o przyznanie nagród i wyróżnień uczniów; 

6) wnioskowanie do dyrektora szkoły o wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 

uczniowskiego. 
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6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

7. Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu to w szczególności:  

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

3) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej;  

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, 

samotnych; 

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy; 

6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; 

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp 

8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami 

takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.; 

9) promowanie życia bez uzależnień; 

10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.  

8. Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć 

organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym. 

9. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice. 

10. Szkolny Klub Wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie 

organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad 

obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.  

11.  Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących. 

12. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców. 

 

§ 12 

1. W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia wybrany większością głosów, w drodze głosowania tajnego 

uczniów klas IV-VIII. 

2. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata. 

3. Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego  

i Konwencji Praw Dziecka. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły 

wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich ochronę. 
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4. Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności: 

1) znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Ucznia; 

2) informowanie uczniów o prawach, sposobie ich dochodzenia oraz obowiązkach ucznia i dziecka; 

3) interweniowanie w razie naruszania podstawowych praw ucznia; 

4) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania; 

5) kontrolowanie realizacji i rozwiązywania spraw spornych. 

5. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do: 

1) swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania; 

2) wnioskowania do organu uchwalającego statut o wprowadzenie w nim zmian dotyczących 

realizacji praw ucznia oraz ich ochrony; 

3) zapoznania z opinią stron konfliktu; 

4) zgłaszania wniosków i wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów. 

 

§ 13 

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi: 

1) Każdy  z wymienionych organów ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych m.in. w statucie szkoły i ustawie o systemie 

oświaty. 

2) Sytuacje konfliktowe rozwiązuje dyrektor szkoły we współdziałaniu z innymi statutowymi organami 

szkoły przy pomocy pedagoga szkolnego; 

3) Statutowe organy szkoły wymieniają między sobą informacje o podejmowanych i planowanych 

działaniach i decyzjach. 

4) Rozstrzyganie sporów: 

a) tryb rozstrzygania sporów: 

- spór uczeń – uczeń, w obecności tych osób rozstrzyga wychowawca z samorządem klasy lub 

samorząd uczniowski, opiekun samorządu uczniowskiego, 

- spory pomiędzy nauczycielem przedmiotu (dotyczy sfery dydaktycznej i wychowawczej)  

a uczniem rozstrzyga w obecności tych osób wychowawca klasy lub wychowawca w obecności 

dyrektora, 

- spory istniejące pomiędzy wychowawcą klasy a uczniem, w obecności tych osób rozstrzyga 

dyrektor szkoły lub rada pedagogiczna, 

- spór nauczyciel – rodzic, w obecności tych osób rozstrzyga dyrektor szkoły, 

- spór nauczyciel – wicedyrektor, w obecności tych osób rozstrzyga dyrektor szkoły, 

- spór rodzic – dyrektor, w obecności tych osób rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

lub organ prowadzący. 
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Rzecznik Praw Ucznia powinien uczestniczyć w rozwiązywaniu sporów, w których stroną jest uczeń, 

b) spory rozstrzygane są z udziałem wszystkich zainteresowanych stron na zasadach negocjacji, 

porozumienia i wzajemnego poszanowania, 

c) w wypadku nieuzyskania porozumienia wewnątrzszkolnego dyrektor szkoły zobowiązany jest 

poinformować o zaistniałej sytuacji organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

 

Rozdział 4 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 14 

 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określają przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.1603). 

 

§ 15 

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

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. 

2.Zasady opiniowania arkusza organizacji pracy szkoły regulują odrębne przepisy.  

3. Arkusz organizacji szkoły określa: 

1) liczbę pracowników pedagogicznych (w tym zajmujących stanowiska kierownicze)  

i administracyjno – obsługowych; 

2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący oraz wynikających z ramowego planu nauczania; 

3) przewidywaną liczbę uczniów i oddziałów; 

4) przewidywaną liczbę zajęć pozalekcyjnych. 

 

§ 16 

1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć umożliwiający 

realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć opracowują wicedyrektorzy szkoły. 

 

§ 17 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilruguytcnjzgq4a
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1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Uczniowie szkoły podzieleni są na klasy I – VIII, w których realizuje się cele i zadania szkoły określone 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Statut Szkoły. 

3. Cykl kształcenia w szkole dzieli się na dwa etapy: 

1) I etap edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna klasy I-III; 

2) II etap edukacyjny: klasy IV – VIII. 

4. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:  

1) I półrocze – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

września (jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, rozpoczynają się w 

najbliższy poniedziałek po dniu 1 września) i trwają do końca tygodnia poprzedzającego 

rozpoczęcie ferii zimowych; 

2) II półrocze – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się od poniedziałku po feriach 

zimowych, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. 

5. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich klasach odbywają się przez 5 dni w tygodniu, od 

poniedziałku do piątku. Dopuszcza się odbywanie wyżej wymienionych zajęć w soboty w przypadku 

odpracowywania zajęć z innego dnia tygodnia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 1603). 

6. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania i zdolności w ramach istniejących w szkole organizacji  

i kółek zainteresowań. 

§ 18 

1. W szkole mogą być tworzone klasy sportowe. Zasady ich tworzenia i funkcjonowania określają 

odrębne przepisy. 

2. Do klasy sportowej mogą ubiegać się uczniowie, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i zachowaniu, 

pomyślnie przejdą testy sprawnościowe, przedłożą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

oraz uzyskają pisemną zgodę rodziców.  

3. W szkole mogą być tworzone klasy integracyjne. Zasady ich tworzenia i funkcjonowania określają 

odrębne przepisy. 

4. W szkole mogą być tworzone klasy dwujęzyczne. Zasady ich tworzenia i funkcjonowania określają 

odrębne przepisy. 

§ 19 

1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2017 r.). 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 
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3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup 

wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci 

pedagogiczni, zwani dalej "specjalistami". 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 

1) klas terapeutycznych, 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, 

rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 

5) warsztatów, 

6) porad i konsultacji. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

6. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych 

i specjaliści. 

7. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne 

uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. 

8. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą obserwację pedagogiczną, 

w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 

1) trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej - ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;  

2) szczególnych uzdolnień. 

9. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio 

nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej 

pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 

10. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub 

specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej 

pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

11. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4, wychowawca klasy, 

planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy 

udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 
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realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w ust. 12. 

12. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala 

dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być 

przeznaczone na realizację tych form.  

13. Wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracuje z rodzicami ucznia - w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami, wychowawcami 

grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, 

o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. 2017 r., poz. 1591). 

14. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej prowadzą odpowiednią dokumentację.  

15. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia. 

16. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły 

niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia. 

17. Tryb i zasady organizowanego przez szkołę indywidualnego toku/programu nauki i indywidualnego 

nauczania określają odrębne przepisy. 

18. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

1) W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań szkoła, dla zapewnienia prawidłowego rozwoju 

uczniów, współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi organizacjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w oparciu o obowiązujące 

w tym zakresie przepisy prawa.  

2) Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi organizacjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom w oparciu o indywidualne 

ustalenia i oczekiwania osób wymagających pomocy.  

3) Działania mediacyjne prowadzą nauczyciele, którzy w toku podejmowanych działań zdiagnozowali 

konieczność udzielenia wsparcia lub inni nauczyciele, do których uczeń i/lub rodzic zwrócił się o 

pomoc.  

4) Czynności mediacyjne, o których mowa w pkt. 3, podlegają obowiązkowi dokumentowania w formie 

protokołu oraz ochronie danych w nim zawartych.  
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5) Dokumentację, o której mowa w pkt. 4, gromadzi wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń 

oraz pedagog szkolny. 

19. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;  

1) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do uczniów, ich 

rodziców i nauczycieli.  

2) Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, 

zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu 

zawodowego.  

3) Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów 

edukacyjno- zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu 

decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach szkół.   

4) Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie  systematycznego  

diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalszego 

kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych 

i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom lub prawnym 

opiekunom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, 

europejskim i światowym na temat: 

a) sieci szkół ponadpodstawowych, 

b) rynku pracy, 

c) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach, 

d) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe, 

e) programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

20. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania: 

1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom; 

2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery; 

3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły; 

4) tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu; 

5) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy; 

6) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń 

pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/, 

7) stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego poświęconego zagadnieniom 

planowania kariery i pracy zawodowej; 

8) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania pracy, 

podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia; 
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 9) wspierania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych; 

10) współpracy z instytucjami wspierającymi, w szczególności: 

     a) kuratorium oświaty, 

     b) urzędem pracy, 

21. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania 

uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca zawodowy, 

a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

22. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach: 

   1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach VII i VIII; 

2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy, 

3) spotkań z rodzicami, 

4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym,  

5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół  ponadpodstawowych, 

6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego. 

§ 20 

Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych wymagają specjalnej opieki i pomocy 

szkoła zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formie: 

1. zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2. zajęć rozwijających umiejętność uczenia się, 

3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, rozwijające 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, 

4. zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, 

5. nauczania indywidualnego prowadzonego w miejscu zamieszkania ucznia, umożliwiającego  

wypełnianie obowiązku szkolnego przejściowo lub do ukończenia szkoły, organizowanego przez 

dyrektora szkoły na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej i wniosku rodziców. 

Nauczaniem tym obejmowane są dzieci: 

1) z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu uniemożliwiającym lub znacznie utrudniającym im 

uczęszczanie do szkoły, 

2) przewlekle chore stale lub przejściowo niezdolne do nauki w warunkach szkolnych, 

3) z wadami wzroku, słuchu oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu pozwalającym na 

prowadzenie wyżej wymienionego nauczania, 

4) z zaburzeniami w rozwoju fizycznym,  

5) inne dzieci, którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna orzeknie taką formę pomocy; 
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6. gimnastyki korekcyjnej organizowanej dla uczniów ze skierowaniem od lekarza lub na wniosek rodzica; 

7.  pomocy materialnej, w miarę posiadanych przez organ prowadzący środków finansowych; 

8. skierowania uczniów do placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych; 

9. pomocy indywidualnej nauczyciela; 

10. pomocy koleżeńskiej – świadczoej przez uczniów klas IV – VIII; 

11. bezpłatnych obiadów w stołówce działającej na terenie szkoły w porozumieniu z Miejskim i Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

12. pomocy i wsparcia wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, nauczyciela specjalisty, dyrekcji szkoły 

oraz organizacji działających na terenie szkoły. 

W sytuacjach wykraczających poza kompetencje szkoły organizuje ona uczniowi pomoc instytucji 

pozaszkolnych. 

§ 21 

1.  Szkoła w swojej działalności współdziała z instytucjami i organizacjami wspierającymi jej pracę. 

2. W celu realizacji zadań profilaktycznych organizowane są na terenie szkoły dla uczniów i ich rodziców 

spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji wspierających jej działalność. 

 

§ 22 

1.  Uczniom uzdolnionym i wszystkim chętnym umożliwia się korzystanie z różnorodnych form zajęć 

pozalekcyjnych, zgodnie z potrzebami. 

2. W szkole prowadzi się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii. Ich działalność 

w danym roku szkolnym jest uzależniona od pozyskanych środków finansowych. W pracy z dziećmi 

nauczyciele realizują program terapeutyczny. 

 

§ 23 

Udział uczniów we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych oraz imprezach sportowych odbywa się na 

podstawie pisemnej zgody rodziców.  

 

§ 24 

1.    Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć  

w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

3. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut; przerwa śniadaniowa po trzeciej lekcji (godz. 10.35 – 10.50) 

trwa 15 minut; przerwa obiadowa po piątej lekcji (godz. 12.30-12.45) trwa 15 minut. 
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4. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na 

poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.  

5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I — III ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

 

§ 25 

1.  Oddział dzieli się na grupy na zajęciach z języka obcego i informatyki, jeśli liczy powyżej 24 uczniów. 

2. Liczba uczniów na zajęciach z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII nie może przekroczyć 26 

uczniów. 

§ 26 

1. Zajęcia pozalekcyjne, np. dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie języków obcych, informatyki, koła 

zainteresowań i inne zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych  

i międzyoddziałowych poza systemem klasowo - lekcyjnym, a także podczas wycieczek i wyjazdów 

organizowanych poza szkołę. 

2. Liczbę uczestników poszczególnych zajęć pozalekcyjnych określają odrębne przepisy. 

 

§ 27 

1. W szkole tworzy się: 

1) stanowiska wicedyrektorów:  

a) wicedyrektora ds. dydaktycznych, 

b) wicedyrektora ds. wychowawczych, 

2) stanowisko kierownika gospodarczego,  

3) stanowisko pomocy administracyjnej, 

4) stanowisko głównego księgowego, 

5) sekretarza. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników szkoły jest opracowywany zgodnie 

z odrębnymi przepisami i podpisywany przez pracowników, których dotyczy. 
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§ 28 

Zasady współdziałania szkoły z rodzicami 

 

1. Nauczyciele wspomagają rodziców, współdziałają ze sobą i z nimi w zakresie nauczania, wychowania 

i profilaktyki.  

2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron. 

3. Współdziałanie zapewnia rodzicom: 

1) znajomość celów i zadań szkoły oraz zamierzeń klasy; 

2) znajomość przepisów prawa szkolnego; 

3) uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka; 

4) możliwość korzystania z porad i konsultacji w sprawach dotyczących dziecka. 

4. Formami współdziałania szkoły z rodzicami są: 

1) spotkania rodziców uczniów danej klasy z wychowawcą - co najmniej raz na 2 miesiące, 

a z dyrektorem szkoły, nauczycielami uczącymi w danym oddziale w ramach „otwartych drzwi” - 

raz w półroczu; 

2) spotkania rady klasowej rodziców z wychowawcą; 

3) spotkania plenarne rad klasowych rodziców z dyrekcją; 

4) spotkania rodziców uczniów klasy z zespołem nauczycieli danej klasy; 

5) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami w ramach godzin do dyspozycji rodzica, 

odwiedziny w miejscu zamieszkania uczniów; 

6) kontakty rodziców z pedagogiem szkolnym; 

7) przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły w czasie godzin urzędowania szkoły (poza stałymi 

zajęciami dydaktycznymi) oraz w terminach spotkań z rodzicami; 

8) kontakty telefoniczne; 

9) zapraszanie rodziców do organizowania imprez, uroczystości, wycieczek; 

10) wezwanie  rodziców przez wychowawców, pedagoga, dyrekcję w przypadkach przekraczania 

norm zachowania przez uczniów, określonych w regulaminie lub wykraczających poza ogólnie 

przyjęte normy społeczne; 

11) wzywanie rodziców w przypadku poważnych zagrożeń dotyczących losów ucznia (m.in. 

gwałtowny spadek wyników nauczania, opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia, wejście 

w konflikt z prawem) przez wychowawcę i pedagoga szkolnego; 

12) wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, 

notatki służbowe). 

5. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela 

dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami. 
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6. Rodzice, poprzez swoje organy (rady klasowe rodziców, radę rodziców), przedstawiają opinię na temat 

pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników: 

1) dyrektorowi szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia; 

2) organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji niemożności poprawy 

stanu rzeczy poprzez interwencję wewnątrz szkoły. 

 

§ 29  

ŚWIETLICA 

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

organizację dojazdu do szkoły, lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki 

w szkole, szkoła organizuje świetlicę.  

2. Świetlica pracuje w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez nauczycieli – wychowawców 

świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły. 

3. Świetlica czynna jest w każdym dniu zajęć edukacyjnych, w godzinach ustalonych przez dyrektora 

szkoły. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Pod opieką jednego nauczyciela nie 

może pozostawać więcej niż 25 uczniów 

5. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy w oparciu o złożony przez rodziców wniosek. 

6. Kwalifikacji do korzystania ze świetlicy dokonuje wychowawca świetlicy na podstawie informacji 

zawartych we wniosku. 

7. Uczeń samodzielnie nie może opuścić zajęć świetlicowych. Dzieci odbierane są przez rodziców lub 

przez osoby przez nich upoważnione. Na samodzielny powrót do domu wymagana jest pisemna zgoda 

rodziców. 

8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, pomocy w nauce, 

warunków do nauki własnej, wypoczynku i rekreacji. Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające 

potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne,  

w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy 

rozwój fizyczny. Formy pracy świetlicy to w szczególności: 

1) zabawy i gry świetlicowe, 

2) czytelnictwo, 

3) małe formy teatralne, 

4) zajęcia plastyczne i techniczne, 

5) ćwiczenia ruchowe, 

6) pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych, 
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7) zajęcia prowadzące do upowszechniania zasad higieny osobistej i zdrowotnej oraz nawyków kultury 

życia codziennego. 

Specyficzną formą opieki w ramach zajęć świetlicowych są: 

8) opieka na uczniami klas I-VIII, którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne z religii organizowane 

w szkole, umieszczone w środku rozkładu zajęć; 

9) opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji niemożności 

zorganizowania innej formy zastępstwa. 

9. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy szkolnej określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora 

szkoły. 

§ 30 

BIBLIOTEKA 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. W bibliotece szkolnej są gromadzone 

podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w szkole i wypożyczanie ich przez bibliotekę. 

4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych  oraz 

przed i po ich zakończeniu. 

5. Biblioteka szkolna jest zlokalizowania w miejscu łatwo dostępnym, w lokalu urządzonym zgodnie 

z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Szczegółowe zasady korzystania uczniów z biblioteki regulują zapisy zawarte w regulaminie biblioteki. 

7. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) praca pedagogiczna z czytelnikami, dostosowująca formy i metody do wieku, potrzeb 

czytelniczych i zainteresowań uczniów; 

2) praca organizacyjna związana z gromadzeniem, ewidencją, selekcją, opracowywaniem  

i konserwacją zbiorów bibliotecznych; 

3) ewidencja oraz skontrum zbiorów gromadzonych w szkolnej  bibliotece, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r, w 

sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. 

4) planowanie pracy i składanie sprawozdań z wykonywania przyjętych zadań na posiedzeniach rady 

pedagogicznej; 
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5) przedstawienie dyrekcji szkoły i radzie pedagogicznej propozycji dotyczących uzupełniania 

księgozbioru i wyposażenia biblioteki; 

6) promowanie czytelnictwa; 

7) pedagogizacja rodziców/prawnych opiekunów; 

8) gromadzenie i opis zbiorów; 

9) pozyskiwanie funduszy na zakup książek; 

10) współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, samodoskonalenie. 

8. Zadania biblioteki szkolnej jako interdyscyplinarnej pracowni szkoły: 

1) rozbudzanie potrzeb czytelniczo- informacyjnych ucznia; 

2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

3) umożliwianie nauczycielom doskonalenia warsztatu pracy, realizacji programów nauczania  

i wychowania oraz popularyzacji wiedzy pedagogicznej; 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

5) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

6) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania  

u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

7) gromadzenie nowości metodycznych i pedagogicznych; 

8) organizowanie warsztatu informacyjnego; 

9) rozwijanie form pracy pozalekcyjnej (organizowanie konkursów, Dyskusyjny Klub Książki). 

9. Szczegółowe zadania nauczyciela bibliotekarza określają odrębne przepisy. 

10. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami: 

1) pomoc w samokształceniu uczniów oraz w przygotowaniu materiałów na lekcje; 

2) włączanie uczniów do akcji organizowanych przez bibliotekę szkolną; 

3) udział uczniów w konkursach czytelniczych; 

4) organizowanie wystawek nowości książkowych; 

5) organizowanie wystawek prac uczniów; 

6) udzielanie uczniom porad informacyjnych, bibliotecznych i bibliograficznych. 

11. Zasady współpracy biblioteki z nauczycielami: 

1) pomoc w samodoskonaleniu; 

2) informacja o nowościach książkowych i multimediach; 

3) zestawienia bibliograficzne i tematyczne; 

4) tworzenie kartotek zagadnieniowych i tekstowych; 

5) gromadzenie programów, scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, zajęć pozalekcyjnych 

opracowanych przez nauczycieli; 
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6) udzielanie porad informacyjnych, bibliograficznych i bibliotecznych. 

12. Zasady współpracy biblioteki z rodzicami: 

1) pedagogizacja rodziców poprzez informacje dotyczące aktualnych problemów edukacyjnych, 

specjalnych potrzeb edukacyjnych, profilaktyki (tablice ogłoszeń); 

2) zestawienia bibliograficzne dotyczące aktualnych potrzeb i programów edukacyjnych; 

3) wystawa książek przy okazji wywiadówek; 

4) udostępnianie dokumentów szkoły tj.: statutu szkoły, programu wychowawczo – profilaktycznego  

szkoły, poszczególnych regulaminów. 

13. Zasady współpracy z innymi bibliotekami: 

1) wymiana doświadczeń nauczycieli bibliotekarzy z bibliotekarzami z innych placówek i szkół; 

2) udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy; 

3) przekazywanie do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej materiałów opracowanych 

przez nauczycieli szkoły; 

4) wypożyczenia międzybiblioteczne; 

5) prezentacja prac konkursowych uczniów w innych bibliotekach. 

§ 31 

Do realizacji celów statutowych szkoła powinna zapewnić możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

2) biblioteki, 

3) świetlicy, 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 

5) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych, 

6) sali gimnastycznej i zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 

7) pomieszczenia dla działalności samorządu uczniowskiego, 

8) szatni. 

Rozdział 5 

Zasady rekrutacji uczniów 

§ 32 
1.  Do klasy I przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia 

dokonywanego przez rodziców. 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

3. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice. 

4. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję. 
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5. Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria określone przez 

organ prowadzący, zawarte w zasadach rekrutacji, sporządza protokół i przedkłada go dyrektorowi 

szkoły. 

6. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po 

zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I jest upubliczniona. 

7. Tworzenia klas I dokonuje  komisja w składzie: dyrektor  i wicedyrektorzy szkoły.  

8. Na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły, może uwzględnić 

podczas dokonywania podziału uczęszczanie dzieci do jednej klasy, gdy: 

1) w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych rocznikach; 

2) są spokrewnione; 

3)  uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu; 

4) ułatwia to rodzicom  ich odbiór ze szkoły. 

9.  Rodzice zapisujący dziecko do klasy I mogą, po uzgodnieniu z innym rodzicem wnioskować, aby jego 

dziecko uczęszczało do jednej klasy z koleżanką  lub kolegą, z zastrzeżeniem przekroczenia limitu 

uczniów w danym oddziale lub zachwiania równowagi między liczbą dziewcząt i chłopców. 

10. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego może zostać odroczone. 

11. Wniosek, o odroczenie obowiązku szkolnego, składają rodzice, w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 7 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już 

rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego. 

12. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego  

w obwodzie szkoły. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje 

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 

13. Do wniosku, o którym mowa w ust. 11, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia 

spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

założoną zgodnie z art. 168 ustawy oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

14. Terminy postępowania rekrutacyjnego i procedury odwoławcze na dany rok szkolny ustala organ 

prowadzący. 

15. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanym na pierwszy etap 

edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej) do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych 

prowadzona jest na zasadach ogólnych. 

16. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby 

punktów decyduje data wpływu wniosku. 
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17. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. 

18. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję 

podejmuje dyrektor szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci. 

19. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor, 

z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci z obwodu szkoły, które są przyjmowane z urzędu. 

20. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na 

spełnienie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego 

spełniania. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas szkoły lub ukończenia szkoły. 

21. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej tego samego typu oraz odpisu arkuszy ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń 

odchodzi, pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na zasadach 

określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

w przypadku: 

a) przyjmowania ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 37 ust. 1 

ustawy, 

b) ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa 

szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły; 

2) świadectwa wydanego przez szkołę za granicą. 

22. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat. 

 

 

Rozdział 6 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 33 

1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli. Można także zatrudnić logopedę, psychologa, pedagoga, doradcę 

zawodowego, instruktora oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników 

obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 

określają odrębne przepisy. 

3. Dyrektor szkoły jest pracodawcą wszystkich pracowników. 
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4. Indywidualny zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor szkoły. 

 

§ 34 

1.  Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2016 

r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137). 

2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, 

gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

 

§ 35 

1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość 

tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów (wychowanków). 

2. Nauczyciel odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) Prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego: 

a) opracowywanie cyklicznego planu dydaktycznego uwzględniającego podstawę programową; 

b) właściwe i systematyczne przygotowywanie się zarówno pod względem metodycznym jak 

i merytorycznym do wszystkich zajęć szkolnych; 

c) ekonomiczne wykorzystanie czasu lekcyjnego; 

d) właściwe kierowanie przebiegiem procesu lekcyjnego; 

e) właściwe korzystanie ze środków dydaktycznych i stałą o nie troskę; 

f) prowadzenie nauczania zróżnicowanego; 

g) stosowanie właściwych form kontroli wyników nauczania; 

h) wyrabianie u uczniów świadomej dyscypliny i nawyków prawidłowej organizacji pracy; 

i) dbałość o właściwą strukturę lekcji; 

j) wprowadzanie do procesu nauczania innowacji pedagogicznych; 

k) systematyczną ewaluację swojej pracy; 

l) kształtowanie postaw twórczych uczniów; 

m) prezentowanie postawy sprzyjającej pogłębianiu zaufania ucznia do nauczyciela; 

n) wykorzystywanie systemu nagród i kar jako motywacji do działania i uczenia się uczniów; 

2) Stworzenie uczniom warunków do nabywania następujących umiejętności: 

a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią 

odpowiedzialności; 

b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego  punktu 

widzenia  poprawnego posługiwania się językiem ojczystym; 
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c) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń  

i nawyków; 

d) rozwijania sprawności umysłu oraz zainteresowań  osobistych; 

3) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań  poprzez: 

a) tworzenie klas dla uczniów uzdolnionych sportowo, do których nabór  przeprowadzają 

nauczyciele wychowania fizycznego na podstawie testów  sprawnościowych; 

b) prowadzenie zajęć w szkolnym klubie sportowym; 

c) wzbogacanie bazy szkoły o nowoczesne środki dydaktyczne; 

d) organizowanie konkursów międzyklasowych i międzyszkolnych; 

e) tworzenie i organizowanie kół przedmiotowych, kół zainteresowań i innych zajęć 

wynikających z potrzeb; 

f) wprowadzanie nowych rozwiązań pedagogicznych; 

g) organizowanie indywidualnego toku nauczania\programu dla uczniów wybitnie uzdolnionych; 

h) tworzenie własnego programu nauczania; 

4) Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie 

potrzeb uczniów poprzez: 

a) wykrywanie i korygowanie tych właściwości psychicznych, które stanowią  przyczynę 

opóźnień w nauce; 

b) rozpatrywanie osobowości ucznia jako całości i opracowywanie metod  postępowania  

z danym uczniem (różnicowanie przyczyn niepowodzeń); 

c) usuwanie przyczyn niepowodzeń tkwiących w samym uczniu typu: negatywnej postawy 

wobec nauki, braku nawyków związanych z organizacją pracy, niechęci do uczenia się; 

d) prowadzenie indywidualizacji nauczania; 

e) organizowanie pomocy w nauce; 

f) właściwą organizację pracy lekcyjnej; 

5) Bezstronne i obiektywne ocenianie poprzez: 

a) opracowanie jednolitych i czytelnych kryteriów oceny - oceniania wewnątrzszkolnego, 

oceniania przedmiotowego - dla poszczególnych cyklów kształcenia; 

b) zapoznanie uczniów z wyżej wymienionymi kryteriami na pierwszych zajęciach w każdym 

roku szkolnym; 

c) jawne ocenianie uczniów; ocena powinna zawierać informację o postępach/braku postępu  

uczniów; 

d) uzasadnienie oceny; 
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e) obiektywne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów; na wysokość oceny nie 

może mieć wpływu zachowanie się ucznia, tylko prezentowany poziom wiedzy  

i umiejętności; 

f) podmiotowe traktowanie ucznia; nauczyciel nie ma prawa subiektywnie traktować uczniów  

w zależności od własnego emocjonalnego stosunku do uczniów, ich wyglądu zewnętrznego, 

sposobu bycia, wyznawanej religii czy pochodzenia; 

6) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy  merytorycznej 

poprzez: 

a) uczestnictwo w pracach przedmiotowych zespołów samokształceniowych; 

b) udział w pracach zespołów nauczycielskich; 

c) udział w szkoleniowych  posiedzeniach rady  pedagogicznej; 

d) samokształcenie i samodoskonalenie; 

e) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wewnątrzszkolnego 

i zewnątrzszkolnego; 

f) tworzenie własnego warsztatu pracy; 

7) Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez: 

a) właściwą troskę i zabezpieczenie powierzonych środków dydaktycznych i sprzętu szkolnego; 

b) porządkowanie pomocy i umieszczenie ich w wyznaczonym miejscu po przeprowadzonych 

ćwiczeniach i pokazach; 

c) reagowanie na bieżąco na każdy przejaw niszczenia mienia szkolnego; 

8) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez: 

a) pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów: w czasie zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów oraz w czasie przerw, podczas 

pełnienia dyżurów; nauczyciel nie ma prawa pozostawiania uczniów w czasie lekcji i innych 

zajęć bez opieki; 

b) instruowanie podopiecznych o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń wykorzystywanych 

podczas zajęć; 

c) zapoznawanie uczniów z regulaminem pracowni, przepisami bhp oraz regulaminem szkoły; 

d) natychmiastowe reagowanie na wszelkie zachowania godzące w bezpieczeństwo uczniów; 

e) udzielanie pierwszej pomocy w czasie wypadku; 

f) udzielanie zarówno rodzicom jak i uczniom daleko idących wyjaśnień w zakresie ochrony 

zdrowia między innymi prowadzenie pogadanek, prelekcji itp.; 

9) Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej  

i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania 
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uczniów  do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania 

informacji. 

10) Nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju 

każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i  możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami,  

w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, nauczanie 

dostosowuje się ponadto do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. 

11) Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

12) Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie 

potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić dyrektora 

szkoły\wicedyrektora lub pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych. 

13) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły 

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamię przestępstwa lub stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

 

§ 36 

1.  Oddziałem opiekuje się  nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym 

oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Dyrektor może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku: 

1) uzasadnionego wniosku nauczyciela – wychowawcy, 

2) przeniesienia nauczyciela, 

3) długotrwałej nieobecności nauczyciela, 

4) braku efektów w pracy wychowawczej. 

4. Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

§ 37 

1.  Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności: 

1) koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie; 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do 

życia w rodzinie i w społeczeństwie, inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

efektywnego współdziałania w zespole i w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowania 

indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących 
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norm, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, stosowanie metod i technik negocjacyjnego 

rozstrzygania konfliktów. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich 

rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych godzin z wychowawcą; 

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując 

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna 

opieka - dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami  

i niepowodzeniami; 

3) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z nimi tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci  

i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączenia ich w sprawy życia klasy  

i szkoły, zapobiegania patologiom. 

3. Współdziałanie wychowawcy z rodzicami odbywa się w ciągu całego cyklu kształcenia w następujących 

formach: 

1) cykliczne spotkania wynikających z organizacji roku szkolnego, 

2) spotkań indywidualnych wynikających z bieżących potrzeb, 

3) lekcje otwarte dla rodziców, 

4) odwiedziny w miejscu zamieszkania uczniów, 

5) współorganizowanie imprez i wycieczek  klasowych, 

6) obserwacja pracy uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych po uzyskaniu zgody 

nauczyciela prowadzącego te zajęcia, 

7) analiza sytuacji wychowawczej klasy przy współudziale nauczycieli uczących i pedagoga. 

4. Wychowawca korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej pedagoga, dyrekcji, 

szkolnej służby zdrowia, poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

5. W sytuacjach wyczerpania możliwości oddziaływań wewnątrzszkolnych, na życzenie wychowawcy  

i rodziców, pedagog szkolny zobowiązany jest do szukania pomocy w pozaszkolnych instytucjach 

wychowawczych. 

6. Nauczyciel wychowawca wykonuje swe zadania w oparciu o plan pracy wychowawczej klasy, 

powstający jako wynik wspólnego planowania wychowawcy, uczniów, rodziców i realizujący założenia 

szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego. 
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7. Wychowawca klasy wykonuje następujące czynności administracyjne dotyczące klasy i jest za te 

czynności odpowiedzialny: 

1) prowadzenie dziennika zajęć i arkuszy ocen, 

2) sporządzanie opinii o uczniach, 

3) wypisywanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły, 

4) prowadzenie dokumentacji wynikającej z zasad ustalania oceny zachowania, 

5) prowadzenie dokumentacji w I etapie edukacyjnym, która wynika z oceniania wewnątrzszkolnego, 

6) opracowywanie rocznego planu pracy wychowawczej, wynikającego ze szkolnego programu 

wychowawczo – profilaktycznego. 

8. Wychowawca może korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej placówek  

i instytucji oświatowych  i naukowych. 

9. Wychowawca klasy jest organizatorem środowiska wychowawczego ucznia, tworząc warunki 

wspomagające jego rozwój psychofizyczny. 

10. Obowiązki wychowawcy powierza nauczycielowi dyrektor szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez członków rady pedagogicznej. 

11. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej wspierają obowiązki rodziców. 

12. Obowiązki nauczyciela – trenera, nauczyciela-kierownika wycieczek, nauczyciela pełniącego dyżur 

określają oddzielne przepisy. 

 

§ 38 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

 

1. Zadania pracowników obsługi: 

1) monitorowanie osób wchodzących do budynku szkoły; 

2) dozór budynku szkolnego i zapobieganie kradzieżom oraz włamaniom; 

3) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych w należytym stanie sanitarno-higienicznym; 

4) konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego oraz pomocniczego; 

5) wykonywanie prac porządkowych na placu szkolnym i po przeprowadzanych remontach; 

6) dbanie o ład i porządek w szatni, otwieranie i zamykanie boksów; 

7) wspieranie nauczycieli podczas przerw w celu podwyższenia bezpieczeństwa uczniów. 

2. Zadania pracowników administracji: 

1) prowadzenie dokumentacji szkolnej, wydawanie zaświadczeń, druków, świadectw, sporządzanie 

pism; 

2) współpraca z różnymi instytucjami; 

3) kierowanie pracą pracowników obsługi; 
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4) nadzór nad zabezpieczeniem budynku; 

5) zaopatrzenie w pomoce naukowe, środki czystości, materiały do remontu, prowadzenie ksiąg 

inwentarzowych. 

Rozdział 6 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 39 

1.  Uczeń ma prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania, celami i stawianymi wymaganiami; 

2) jasno określonego oceniania wewnątrzszkolnego; 

3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

4) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności; 

5) korzystania z doraźnej pomocy materialnej; 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego; 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć edukacyjnych; 

11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach 

działających na terenie szkoły; 

12) znalezienia w szkole środowiska dla wszechstronnego rozwoju osobowego; 

13) poznania dokumentów pracy szkoły; 

14) wykorzystywania przerw między zajęciami na wypoczynek; 

15) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego oraz Rzecznika Praw 

Ucznia; 

16) redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

17) reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami  

i możliwościami; 

18) w przypadku poczucia niesprawiedliwości zwrócenia się o pomoc do: 

a) samorządu klasowego, 

b) samorządu uczniowskiego, 

c) wychowawcy klasy, 

d) dyrektora szkoły, 

e) pedagoga szkoły. 
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2. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, a także przygotowywania 

się do nich i właściwego zachowania w ich trakcie; 

3) uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole; 

4) dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym terminie i określonej formie; 

5) godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

6) szanowania przekonań, poglądów, godności i praw drugiego człowieka; 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw, wycieczek, turniejów 

i konkursów organizowanych także poza szkołą; 

8) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego w odniesieniu do innych uczniów, 

nauczycieli i pracowników szkoły; 

9) dbania o własne zdrowie i higienę; 

10) dbania o mienie szkoły; w przypadku udowodnienia uczniowi czynu zniszczenia, dewastacji 

mienia, rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną; 

11) reagowania na przejawy łamania prawa zaistniałe w szkole i poza nią; 

12) odrzucania negatywnych wzorców zachowania, w szczególności promujących spożywanie 

alkoholu i środków odurzających; 

13) bycia odpowiedzialnym za własne zdrowie i życie oraz życie i zdrowie innych; 

14) nieużywania urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych, o ile nie stanowią one 

narzędzia dydaktycznego;  

15) aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły; 

16) dbania o schludny wygląd, zgodnie z postanowieniami § 46 statutu; 

17) przestrzegania całkowitego zakazu używania urządzeń elektronicznych w celu: 

a) filmowania i nagrywania osób trzecich na terenie szkoły, chyba że nauczyciel sformułuje takie 

zadanie, 

b) rozmawiania, grania w gry, korzystania z mediów społecznościowych i słuchania muzyki 

podczas lekcji, 

c) naruszania prywatności i godności osobistej innych osób, 

W przypadku złamania ww. zakazu nauczyciel ma prawo odebrać urządzenie elektroniczne uczniowi, 

zapewniając jednocześnie nienaruszalność urządzenia przez inne osoby i przekazać je rodzicowi ucznia. 

W przypadku stwierdzenia popełnienia przez ucznia za pomocą sprzętu elektronicznego czynu zabronionego 

nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. 
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§ 40 

1.  Rodzice ucznia lub uczeń, w przypadku naruszenia jego praw, mogą bezpośrednio albo za 

pośrednictwem wychowawcy klasy lub Rzecznika Praw Ucznia, złożyć pisemną skargę do dyrektora 

szkoły, w której określą podstawę skargi, stan faktyczny oraz uzasadnienie. 

2. Dyrektor szkoły rozpatruje skargę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oraz powiadamia o podjętej 

decyzji.  

3. W toku sprawy dyrektor szkoły może przeprowadzić konsultacje z uczniem, rodzicami ucznia, 

rzecznikiem praw ucznia, opiekunem samorządu, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem lub inną 

właściwą osobą. 

4. Uczeń nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi, jeżeli 

działał w granicach swoich uprawnień. Dotyczy to także sytuacji,  kiedy skargę złożyli rodzice ucznia. 

 

§ 41 

1. Uczeń może być nagradzany za: 

1) wysokie wyniki w nauce, 

2) osiągnięcia sportowe lub artystyczne, 

3) wzorowe zachowanie, 

4) odwagę godną naśladowania, 

5) przeciwstawianiu się złu, 

6) udzielaniu pomocy innym osobom, 

7) zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, 

8) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków, 

9) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej. 
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2. Ustala się następujące formy nagradzania uczniów: 

1) pochwała wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu na forum klasy lub wobec społeczności 

szkolnej, 

2) pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej, 

3) nagroda książkowa, 

4) wpis do Złotej Księgi, 

5) list pochwalny dla rodziców lub gratulacyjny dla ucznia, 

6) nagroda rzeczowa z funduszu rady rodziców dla laureatów/zwycięzców  konkursów, 

7) pochwała opiekuna organizacji szkolnej lub stowarzyszenia na forum członków organizacji lub 

wobec społeczności szkolnej, 

8) dyplom wręczany na uroczystościach szkolnych, 

9) upublicznienie imienia i nazwiska na Złotej Tablicy Laureatów, 

10) nagroda rzeczowa z funduszu rady rodziców za 100% frekwencję w danym roku szkolnym, 

11) Nagroda Dyrektora Szkoły za najwyższe wyniki w nauce (w kl. IV – VIII średnia co najmniej 5,5) 

i wzorowe zachowanie. 

3. Kryteria i sposoby przyznawania nagród oraz wyróżnień określa rada pedagogiczna, powiadamiając  

o nich zarówno uczniów, jak i rodziców. 

4. Rada pedagogiczna szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki 

ich uzyskiwania. 

5. Dyrektor wnioskuje, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, o przyznanie uczniowi stypendium 

burmistrza, innych nagród i wyróżnień przyznawanych przez instytucje zewnętrzne; 

6. Jeżeli rodzic ma zastrzeżenia do przyznanej nagrody, to w terminie 3 dni od jej otrzymania składa do 

dyrektora szkoły wniosek, podanie wraz z uzasadnieniem. 

7.  Dyrektor powołuje zespół, który przyznawał nagrodę, poszerzony o wychowawcę. 

§ 42 

1.  Ustala się następujące kary dla uczniów za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły: 

1) upomnienie nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy, 

2) rozmowa ostrzegawcza wychowawcy klasy z uczniem, 

3) nałożenie obowiązku wykonania prac na rzecz klasy, 

4) upomnienie lub nagana ustna dyrektora w obecności wychowawcy klasy, 

5) upomnienie lub nagana dyrektora na apelu wobec całej szkoły z przekazaniem pisemnej informacji 

do rodziców, za którą odpowiedzialny jest wychowawca, 

6) rozmowa ostrzegawcza dyrekcji szkoły wobec rodziców i pedagoga, 

7) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

do udziału w imprezach klasowych lub szkolnych na określony czas – decyduje rada pedagogiczna, 
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8) przeniesienie, decyzją rady pedagogicznej, do klasy równoległej, 

9) wnioskowanie do kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły w przypadku: 

a) kiedy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

b) kiedy uczeń ma demoralizujący wpływ na innych, który objawia się w szczególności poprzez: 

naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne 

uchylanie się od obowiązku szkolnego, używanie alkoholu lub innych środków w celu 

wprowadzenia się w stan odurzenia; 

10) wnioskowanie do sądu o przydzielenie kuratora sądowego lub o umieszczenie go w zakładzie 

wychowawczym. 

2. Uczniowi  przysługuje odwołanie się od kary: 

1) nałożonej przez nauczyciela przedmiotu - do wychowawcy klasy; 

2) nałożonej przez wychowawcę - do dyrektora szkoły, w ciągu 3 dni od wymierzenia kary (na 

piśmie); 

3) nałożonej przez dyrektora szkoły - do organu prowadzącego lub Warmińsko – Mazurskiego 

Kuratora Oświaty w ciągu 3 dni od wymierzenia kary (na piśmie); 

4) nałożonej przez opiekuna organizacji szkolnej - do opiekuna samorządu uczniowskiego lub do 

rady pedagogicznej, w ciągu 3 dni od wymierzenia kary (na piśmie). 

3. Odwołanie, o którym mowa w § 42 pkt 2 pkt 2) rozpatruje komisja w składzie: dyrektor szkoły, 

wychowawca klasy, przewodniczący samorządu uczniowskiego, pedagog szkolny, rzecznik praw 

ucznia. 

4. Kara może być podtrzymana, zawieszona lub anulowana przez dyrektora szkoły po rozpatrzeniu przez 

komisję w ciągu tygodnia od złożenia odwołania, o czym informuje się  ( na piśmie). 

5. Zabrania się stosowania kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia. Przy doborze kary 

bierze się pod uwagę rangę czynu ucznia. 

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu 

wobec niego kary. 

7. Wszelkie kary – poza wymienioną w pkt. 1 ust. 1) – ulegają zatarciu z upływem każdego półrocza. 

§ 43 

1. Rozstrzyganie sporów i nieporozumień na terenie szkoły: 

1) spory i nieporozumienia jednej klasy rozstrzyga wychowawca klasy, jeżeli to konieczne  

w porozumieniu z samorządem klasowym i zainteresowanymi rodzicami; 

2) spory między uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas, jeżeli to konieczne 

przy udziale samorządów klasowych, zainteresowanych rodziców, pedagoga szkolnego lub 

wicedyrektora ds. wychowawczych; 
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3) nieporozumienia między uczniem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły przy współudziale 

wychowawcy klasy; 

4) nieporozumienia wynikłe między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły w 

obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych; 

5) zaistniałe nieporozumienie może zgłosić każda ze stron konfliktu lub wychowawca klasy 

bezpośrednio dyrektorowi szkoły lub przewodniczącemu rady rodziców; 

6) sprawa powinna być rozpatrzona w obecności obu zainteresowanych stron w terminie możliwie jak 

najkrótszym od zaistnienia konfliktu. 

§ 44 

1.  Warunki pobytu uczniów w szkole: 

1) Uczniowie przychodzą  do szkoły najdalej na 10 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia 

swoich zajęć i opuszczają budynek niezwłocznie po zakończeniu lekcji (nie dotyczy uczniów 

objętych opieką świetlicową). 

2) Uczniowie dojeżdżający i wymagający opieki objęci są opieką świetlicową. 

3) Ze względu na bezpieczeństwo uczniów zabrania się im wychodzenia w czasie przerw poza teren 

szkoły; w przypadku samowolnego opuszczenia przez ucznia terenu szkoły w czasie przerwy 

szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

4) Uczniowie obowiązani są do zachowania w szkole czystości i porządku. 

5) W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych  i boisku szkolnym - w 

zależności od pogody i pory roku; zachowanie uczniów nie może stwarzać zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych; za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw 

odpowiada nauczyciel dyżurujący. 

6) W budynku szkolnym przy przechodzeniu na inne piętra obowiązuje ruch prawostronny. 

7) Zabrania się uczniom gromadzenia się w pobliżu drzwi wejściowych do budynku, co powoduje 

tarasowanie ruchu i stwarza zagrożenia wypadkiem – uczniowie opuszczają budynek lub wchodzą 

do niego z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. 

8) Działania nauczycieli – wychowawców klas, w tym nauczycieli dyżurujących, mają być 

nakierowane na likwidowanie hałasu. 

9) Sale lekcyjne w czasie przerw są zamknięte. 

10) Ubrania wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni szkolnej, która jest zabezpieczana przez 

pracownika obsługi; zasady korzystania z szatni określa odrębny regulamin. 

11) W razie zgłoszenia złego samopoczucia przez dziecko nauczyciel jest zobowiązany zaprowadzić je 

do pielęgniarki szkolnej, która udzieli pierwszej pomocy. 

12) W razie zagrożenia zdrowia dziecka pielęgniarka lub nauczyciel powiadamia rodziców, a w 

przypadku zagrożenia życia dziecka – pogotowie ratunkowe. 
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13) W razie zaistnienia wypadku należy bezzwłocznie powiadomić o tym pielęgniarkę szkolną, 

wychowawcę klasy, nauczyciela dyżurującego lub innego nauczyciela, dyrekcję szkoły, a gdy jest 

to konieczne ze względu na okoliczności także innego pracownika szkoły. 

14) Osoby będące świadkami wypadku lub powiadomione o  jego zaistnieniu, obowiązane są udzielić 

pierwszej pomocy, poczynić natychmiastowe działania sprowadzające pomoc fachową  

i powiadomić o fakcie rodziców dziecka. 

15) Uczniowie powinni przestrzegać zasad regulaminu wewnętrznego życia szkoły. 

16) Szkoła obowiązana jest do organizowania działań chroniących dziecko przed przemocą, 

uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. 

2. Zadania te realizowane są poprzez: 

1) Pracę z uczniem, która przybiera następujące formy: 

a) wywiady środowiskowe, 

b) indywidualna praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowań, 

c) współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną (terapia indywidualna i grupowa), 

d) realizacja programów profilaktycznych, 

e) współpraca z instytucjami i placówkami wspomagającymi działalność wychowawczą szkoły, 

f) tworzenie grup socjoterapeutycznych – treningi i warsztaty, 

g) realizacja programów psychoedukacyjnych na zajęciach z wychowawcą, 

h) kierowanie dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  

z elementami socjoterapii, 

i)  kierowanie uczniów z rodzin dysfunkcyjnych do placówek opieki całkowitej według 

obowiązujących przepisów, 

j) współpraca z pielęgniarką szkolną, 

k) współpraca pedagoga szkolnego z wychowawcami klas; 

2) Pracę z rodzicami, która przybiera następujące formy: 

a) pedagogizacja rodziców, 

b) kierowanie rodziców dzieci potrzebujących pomocy do określonych organizacji i instytucji, 

c) udzielanie pomocy w uzyskaniu dotacji finansowych dla rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej we współpracy z organizacjami i instytucjami, 

d) mediatorstwo w konflikcie dziecka z rodzicami, indywidualna praca z rodzicami dziecka; 

3) Dyrektor szkoły, w zależności od potrzeb, organizuje spotkanie z Zarządem Samorządu 

Uczniowskiego w celu wymiany opinii, uwag na temat pracy szkoły. 

§ 45 

1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją 

oraz innymi przejawami patologii społecznej wprowadza się: 
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1) zakaz przebywania na terenie szkoły osób obcych, niebędących najbliższą rodziną uczniów; 

2) zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów niebędących wyposażeniem szkolnym, a mogących 

zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi innych; przedmioty te będą zabierane i zwracane wyłącznie 

rodzicom uczniów; 

3) dyżury nauczycieli; 

4) dyżury pracowników obsługi w czasie przerw oraz dyżury nauczycieli i rodziców w czasie 

uroczystości i imprez szkolnych; 

5) informowanie właściwych służb o planowanych imprezach szkolnych; 

6) zapoznanie pracowników szkoły z instruktażem postępowania w razie zagrożenia w szkole; 

7) realizacja programów przeciwdziałającym uzależnieniom i patologii społecznej; 

8) współpraca z instytucjami wspierającymi działalność szkoły; 

9) odpowiedzialność nauczycieli wychowania fizycznego za porządek i dyscyplinę w szatniach i przy 

sali gimnastycznej. 

2. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich: 

1) dyżury pełnione są według grafiku zatwierdzonego przez dyrektora szkoły; 

2) początek dyżuru – na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, w ciągu dnia – podczas przerw 

międzylekcyjnych, ostatni dyżur - 10 minut po zakończeniu ostatniej lekcji; 

3) nauczyciel wyznaczony do pełnienia dyżuru zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów 

na korytarzu, w sanitariatach, na boisku szkolnym; 

4) nauczyciel jest odpowiedzialny za punktualne wyjście na dyżur i aktywne pełnienie go; 

5) za nieobecnych nauczycieli dyrektor szkoły wyznacza na dyżur nauczyciela w zastępstwie. 

 

3. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ochrony uczniów przed przemocą, demoralizacją  

i uzależnieniami poprzez niezwłoczne informowanie dyrektora o przebywaniu na terenie posesji szkoły 

osób niepożądanych, a w szczególności osób podejrzanych o rozprowadzanie środków odurzających, 

nakłaniających uczniów do picia alkoholu, stosujących przemoc wobec uczniów i pracowników szkoły 

oraz osób wymuszających pieniądze. 

4. Dyrektor szkoły, dowiedziawszy się o popełnieniu na terenie posesji szkoły przestępstwa ściganego  

z urzędu, niezwłocznie zawiadamia o tym prokuratora lub Policję. 

5. W miarę posiadanych środków finansowych szkoła może korzystać z usług firmy ochroniarskiej. 

6. Szkoła posiada monitoring. 

§ 46 

1.  Obowiązują następujące zasady stroju i wyglądu ucznia podczas zajęć i uroczystości szkolnych: 

1) ubiór czysty, funkcjonalny, schludny; 
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2) strój całodzienny: dowolny, ale nie ekstrawagancki; zakaz makijażu, farbowania lub rozjaśniania 

włosów; 

3) strój sportowy obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęciach 

sportowych ustalają nauczyciele wychowania fizycznego; 

4) strój galowy: białe bluzki – koszule, granatowe – czarne spodnie i spódnice - strój obowiązuje na 

wszystkich uroczystościach szkolnych; 

5) na uroczystościach szkolnych w sali gimnastycznej obowiązuje miękkie lub sportowe obuwie. 

2. Na dyskotekach szkolnych obowiązuje zakaz makijażu i farbowania włosów, z wyłączeniem balu 

przebierańców. 

3. Uczesanie ucznia powinno być estetyczne i funkcjonalne, włosy nie mogą przeszkadzać podczas pracy 

(opadać na oczy). 

4. Dziewczęta i chłopców wchodzących w skład pocztu sztandarowego i flagowego oraz 

przewodniczącego samorządu uczniowskiego obowiązuje podczas uroczystości szkolnych strój galowy, 

który w szczegółach ustalany jest co roku z zainteresowanymi uczniami. 

5. Zakazuje się wnoszenia wierzchniego okrycia do sal lekcyjnych. 

6. W okresie jesienno-zimowym obowiązuje zmiana obuwia. 

§ 47 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) Biżuterię, pieniądze oraz inne wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów do szkoły, ich 

zgubienie lub zniszczenie; 

2) spory wynikłe między uczniami bądź rodzicami spowodowane tzw. handlem przedmiotami 

przynoszonymi przez uczniów z domu do szkoły; sprawy te rozstrzygają zainteresowani rodzice 

ewentualnie policja; 

3) pobyt ucznia na terenie szkoły przed oraz po zajęciach niezgodny z § 44 ust. 1 pkt 1 Statutu Szkoły. 

§ 48 

1.   Usprawiedliwienie – w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia  rodziców - w związku z 

nieobecnością na zajęciach uczeń jest zobowiązany dostarczyć wychowawcy klasy w ciągu tygodnia 

od dnia powrotu do szkoły. Brak usprawiedliwienia po tym terminie daje wychowawcy podstawę do 

uznania nieobecności za nieusprawiedliwioną. 

2. W wypadku nieobecności wychowawcy uczeń przekazuje usprawiedliwienie innemu nauczycielowi lub 

dyrektorowi szkoły, którzy przechowują je do czasu powrotu wychowawcy. 

3. Uczeń może być zwolniony z pojedynczych zajęć edukacyjnych/lekcji na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców. 

4. Rodzice mogą zwolnić ucznia z zajęć osobiście lub za pośrednictwem osoby posiadającej 

pisemne/telefoniczne upoważnienie rodzica. 
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Rozdział 7 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE  

 

§ 49 

1. W szkole obowiązuje Ocenianie Wewnątrzszkolne określające warunki i sposób oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkole. 

Ocenianie Wewnątrzszkolne jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 

2017 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1534 ze 

zm.).  

§ 50 

1. Ocenianie Wewnątrzszkolne stanowi załącznik nr 1 Statutu Szkoły - jest  jego integralną częścią. 

2. Ocenianie Wewnątrzszkolne nie jest odrębnym dokumentem, uchwały wprowadzające zmiany do OW 

są traktowane jako nowelizacja statutu . Zgodnie z § 9 ust. 9 Statutu Szkoły uchwały dotyczące zmian w 

OW podejmuje rada pedagogiczna. 

3. Ocenianie Wewnątrzszkolne jest do wglądu wszystkich zainteresowanych w bibliotece szkolnej, na 

stronie szkoły i w sekretariacie szkoły. 

 

Rozdział  8 

SZTANDAR, CEREMONIAŁ 

 

§ 51 

1.  Szkoła posiada sztandar, hymn oraz wewnątrzszkolny ceremoniał. 

2. Sztandar wyprowadzany jest przez poczet sztandarowy podczas uroczystości szkolnych, państwowych  

i lokalnych. 

3. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas VII lub VIII, którzy, będąc  uczniami klas 

programowo niższych, osiągnęli na koniec roku szkolnego średnią ocen z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych powyżej 4,75 i otrzymali ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. 

4. Przekazanie sztandaru odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego. 

5. Sztandar przechowywany jest w gablocie. 
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6. Święto Szkoły obchodzone jest na pamiątkę nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru. Jest to dzień 

wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbywa się uroczysty apel oraz imprezy rekreacyjno-

sportowe. 

7. Tekst roty ślubowania: 

1) uczniów klas I: 

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swej klasy i szkoły. 

Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla Niej pracować, kiedy urosnę! Będę się starać być 

dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

2) uczniów klas VIII: 

Opuszczając Szkołę Podstawową nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie, dziękuję 

nauczycielom i wszystkim wychowawcom za trud włożony w moje wychowanie i wykształcenie 

P R Z Y R Z E K A M 

- godnie reprezentować imię szkoły,  

- pracować nad doskonaleniem swojego charakteru, 

- dążyć do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, 

- w swoim postępowaniu mieć zawsze na uwadze dobro ogółu. 

P R Z Y R Z E K A M, 

że wiedzę i umiejętności, które zdobyłem w tej szkole, będę dalej rozwijał, by wyrosnąć na wartościowego 

obywatela lokalnej, narodowej i europejskiej rodziny. 

8. Dni galowe, w których szkoła dekoruje budynek flagami państwowymi: 

1) święta państwowe, narodowe i lokalne; 

2) święto szkoły; 

3) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. 

9. Inne tradycje szkoły: 

1) Złota Księga Uczniów; 

2) kroniki szkoły; 

3) Księga Patrona; 

4) Złota Księga Rodziców; 

5) Złota Tablica Laureatów; 

6) tarcza – symbol władzy uczniowskiej – noszona przez przewodniczącego samorządu uczniowskiego 

podczas uroczystości szkolnych; 

7) Poczet Kwiatowy – składający kwiaty pod pomnikiem patrona oraz na grobach zmarłych 

pracowników szkoły. 
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Rozdział 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 52 

Szkoła posiada pieczęcie urzędowe: 

1) podłużna : 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 

im. B. Malinowskiego 

13-200 Działdowo, ul. Lenartowicza 1 

tel. 023 697 42 64 tel./fax 023 697 48 50 

001133708 

2) okrągła: 

Szkoła Podstawowa nr 3  

w Działdowie 

 

§ 53 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 54 

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

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 

3. Zmiany i poprawki wprowadzane do statutu są każdorazowo zatwierdzane przez radę pedagogiczną. 

4. Wszystkie uregulowania prawa wewnątrzszkolnego muszą być zgodne ze statutem. 

 

§ 55 

1. Dyrektor szkoły jest upoważniony do publikowania ujednoliconego statutu w miarę potrzeb. 

2. Statut szkoły jest do wglądu wszystkich zainteresowanych w bibliotece szkolnej, sekretariacie szkoły 

i na stronie internetowej. 

§ 56 

Wzory świadectw i innych druków wydawanych przez szkołę oraz zasady ich wydawania, sposób 

dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają 

odrębne przepisy.  

§ 57 

Statut wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2017 roku, z mocą obowiązywania od 1 września 2017r. 

 


