
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT 

 

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

                                  

„EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZAWA 

UL. BIAŁOŁĘCKA 186 D 

(SIERPIEŃ 2019R.) 



- 2 - 

Rozdział  I 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „EUROPEJSKA SZKOŁA 

PRZYSZŁOŚCI”  

2. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. 

3. Osobą prowadzącą Szkołę jest „MIASTO DZIECI” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły jest 

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.  
5. Nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu: Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa „EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”  

6. Szkoła kształci w cyklu ośmioletnim, prowadzi nauczanie w klasach I – VIII. 

Kształcenie w Szkole jest realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy 

dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej. 

7. Przy Szkole może funkcjonować oddział przedszkolny. 

  

§ 2. 

 

Szkoła mieści się w budynku przy ul. Białołęckiej 186 D w Warszawie. 

 

§ 3. 

 

1. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, tj.: 

a. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół 
publicznych w odrębnych przepisach; 

b. realizuje  podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, 

o których mowa w odrębnych przepisach oraz programy dopuszczone przez 

Dyrektora Szkoły; 

c. prowadzi zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz nie niższym niż łączny 
wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie 

nauczania publicznej szkoły podstawowej; 

d. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania; 

e. prowadzi dokumentację, w tym dokumentację przebiegu nauczania, 
obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

f. prowadzi pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z odrębnymi 
przepisami; w celu zapewnienia uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym) 
odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Szkoła współpracuje z 

poradniami i innymi  instytucjami      działającymi na rzecz dziecka i rodziny; 

g. realizuje działalność dydaktyczno-wychowawczą w Szkole  zgodnie 

z naukowymi zasadami metodyki i pedagogiki, przepisami ministra właściwego 
dla spraw oświaty oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz 

Konwencji Praw Dziecka. 
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2. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania  

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz dalszego kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych. 

3. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w Szkole w ostatnim roku nauki. Do 

egzaminu ósmoklasisty stosuje się właściwe przepisy. 

4. Środowisko wychowawcze Szkoły tworzą uczniowie i pracownicy Szkoły oraz 
rodzice (prawni opiekunowie) uczniów. 

5. W realizacji swoich zadań Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym i 
instytucjami edukacyjnymi. 

6. Przy Szkole może funkcjonować oddział przedszkolny. W takim wypadku Szkoła 

spełnia warunki przewidziane dla szkół niepublicznych prowadzących oddział 

przedszkolny w zakresie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, 

tj.: 

a. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową   

wychowania przedszkolnego; 

b. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach; 

c. prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół 

publicznych prowadzących oddziały przedszkolne.  

 

 

 

Rozdział II 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 4. 

Cele i zadania Szkoły to: 

1. Umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego zgodnie z Ustawą z dnia 14 
grudnia 2016r. prawo oświatowe – Dz.U. z 11 stycznia  2017r., poz.59 (w klasach 

I-III oraz IV-VIII. 

2. Kształtowanie postaw  patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i 

językowej, wartości etycznych oraz przynależności do społeczności 

międzynarodowej w duchu neutralności światopoglądowej. 

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania 
dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości 

kultur Europy i świata. 

4. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec problemów ochrony środowiska. 

5. Rozwijanie i ukierunkowanie ciekawości poznawczej dziecka, wyposażenie 

w narzędzia umożliwiające aktywny rozwój, wrażliwość estetyczną i społeczną. 

6. Stwarzanie warunków do rozwoju kreatywności, ekspresji plastycznej, muzycznej, 

ruchowej. 

7. Stwarzanie możliwości do nabywania praktycznej wiedzy i umiejętności. 

8. Rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów. 

9. Promowanie twórczej postawy oraz umiejętności prospołecznych. 

10. Wspomaganie rozwoju zainteresowań, poprzez organizację różnorodnych zajęć 

dodatkowych zarówno dodatkowo płatnych, jak i wchodzących w zakres opłaty 

podstawowej. 
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11. Rozwijanie wrażliwości kulturalnej. 

12. Kształtowanie  zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności. 

13. Kształtowanie  zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.  

14. Przygotowanie uczniów klas VIII, kończących szkołę, do sprawdzianu wiadomości 
i umiejętności, wyposażenie ucznia w wiedzę na najwyższym poziomie 

umożliwiającą kontynuację nauki. 

15. Wspomaganie  i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju intelektualnego 

i psychofizycznego uczniów zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, w warunkach 

poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

16. Uwrażliwienie uczniów na problemy człowieka i świata, kształtowanie postawy 

otwartej na korzystanie z europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. 

17. Umożliwienie uczniom zdobywania umiejętności samodzielnego uczenia się oraz 

poznawania zasad pracy zespołowej. 

18. Kształtowanie nawyków myślenia innowacyjnego oraz twórczego rozwiązywania 

problemów. 

19. Zapewnienie uczniom podstawowej opieki psychologiczno-pedagogicznej.  

20. Zapewnienie opieki w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku 

urazów i nagłych wypadków. 

21. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej. 

22. Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość 

udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

23. Utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 

w Szkole. 

24. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego 
rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, 

krajowej i globalnej. 

25. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych. 

26. Kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi. 

27. Wspieranie środowiska wychowawczego w celu realizacji wyznaczonych 

priorytetów poprzez: 

a. nawiązywanie stałego kontaktu z domem rodzinnym ucznia; 

b. podnoszenie świadomości rodziców poprzez cykl warsztatów szkoleniowych;  

c. współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami 
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

(opiekunom prawnym);  

d. informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o ocenie umiejętności w 

procesie edukacji,  postawie i kulturze bycia oraz zakładanych celach 

edukacyjnych; 

e. zapewnienie konsultacji z psychologiem szkolnym; 

f. podejmowanie działań korekcyjno-kompensacynych z dziećmi oraz 
postdiagnostyczna praca z dzieckiem, nauczycielem i rodzicem w zależności od 

możliwości organizacyjnych Szkoły. 

28. Rozwijanie zainteresowań i potencjału uczniów poprzez: 

a. diagnozowanie potencjału ucznia oraz stylu uczenia się; 

b. realizowanie indywidualnych ścieżek rozwoju uczniów; 
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c. organizowanie dodatkowych zajęć w kołach zainteresowań szkolnych 

i pozaszkolnych (zajęcia sportowe, teatralne, muzyczne, plastyczne i inne); 

d. przygotowywanie do udziału w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. 

29. Uczenie:  

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

coraz większej odpowiedzialności; 

b. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego 

punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego 

posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;  

c. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 
międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, 

skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;  

d. rozwiązywania problemów w twórczy sposób;  

e. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;  

f. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych 

doświadczeń i nawyków;  

g. rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;  

h. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i 
problemów społecznych.  

30.W zakresie wychowania Szkoła zmierza do tego, aby uczniowie w 
szczególności:  

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 zarówno poszczególnych zajęć 

szkolnych jak i całej edukacji w danym etapie;  

d. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 
indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z 

dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, 

wolność własną z wolnością innych;  

e. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia 
wszelkich celów, uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia 

społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności 
lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i 

kształtowania postaw patriotycznych oraz przynależności do Wspólnoty Państw 
Unii Europejskiej;  

f. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania 

wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;  

g. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych rozumienia 
ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę 

nauczycieli i uczniów.  

31. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające  z przepisów prawa oraz Programu  
wychowawczo – profilaktycznego - dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb środowiska. 
32. Cele  wychowawcze Szkoły i sposoby ich realizacji określa Program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły, uchwalony przez Radę Pedagogiczną.  

33. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego 
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania profilaktyczne i 

prozdrowotne, które określa program, o którym mowa w ust. 32 powyżej. 
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34. W zakresie realizacji zadań opiekuńczych, Szkoła realizuje zadania opiekuńcze 

odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących w 
szkołach przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny,  w tym w szczególności 

sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, 
pozalekcyjnych oraz podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej. 

35. W zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa Szkoła podejmuje następujące 

działania: 
a. uczniowie przebywający  w Szkole pozostają pod nadzorem wszystkich 

pracowników  Szkoły, których obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na 

wszelkie przejawy naruszenia bezpieczeństwa ucznia, stosując przyjęte w Szkole 
ustalenia; 

b. niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru 
upoważnionej do tego osoby; 

c. każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, 
dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi Szkoły; 

d. każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, 

reaguje na samowolne opuszczenie klasy lub Szkoły przez ucznia; 
e. w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący zajęcia 

dba o przestrzeganie zasad BHP, opiekun sali lekcyjnej opracowuje regulamin 
pracowni, a w nim określa zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku 
szkolnego zapoznaje z nimi uczniów; 

f. w sali gimnastycznej i ogrodzie szkolnym (boisku) nauczyciel prowadzący zajęcia 
sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem 

zajęć, wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i 
urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, dba o dobrą 
organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania  

i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, a stopień trudności i 
intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności 

ćwiczących, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach; 
g. każdorazowo zapoznaje się uczniów z zasadami bezpiecznego ich wykonywania, a 

w przypadku gier sportowych – z zasadami bezpiecznego w nich udziału; 

h. uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalania się w 
danym dniu z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o niedyspozycji 

rodziców (opiekunów prawnych) ucznia; 
i. nauczyciele i wychowawcy świetlicy sprawują opiekę i prowadzą zajęcia zgodnie z 

zasadami BHP; 

j. wyznaczeni nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi w jadalni 
szkolnej w związku  z korzystaniem przez nich z posiłków, nad uczniami oddziałów 

przedszkolnych i oddziałów klas I-III przebywającymi w jadalni szkolnej opiekę 
sprawują nauczyciele - zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

k. nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu  ich 

lub przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa 
uczniów; 

l. nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy 
zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności które tego 
wymagają;  

m. opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do zainstalowania i 
aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, 

które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;  
n. nauczyciele organizatorzy zabawy szkolnej  odpowiadają za jej prawidłowy 

przebieg i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej 
trwania, do momentu  jej zakończenia  i opuszczenia Szkoły przez uczestniczących 
w niej uczniów; 
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o. wychowawcy oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów  klas I-III  odpowiadają za 

bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na placu zabaw pod ich opieką;  
p. wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w Szkole i 

poza nią  - w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo wolnymi 
od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami zimowymi i  

letnimi oraz przed każdym wyjściem poza teren Szkoły i wycieczką; 
q. pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego 

reagowania na przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenia dla ich 

bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować  o tym fakcie nauczyciela, wychowawcę 
lub Dyrektora Szkoły; 

r. każdy pracownik Szkoły, włączając pracowników administracji i obsługi dbają o 
bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, a o dostrzeżonych usterkach lub 
zniszczeniach informują Dyrektorowa Szkoły; 

s. konserwator lub firma zewnętrzna zatrudniona przez Szkołę, w razie opadów 
śniegu oczyszcza przejścia ze śniegu lub lodu i posypuje piaskiem, kontroluje stan 

wyposażenia na placu  zabaw i dokonuje ewentualnych napraw. 
 

 

§ 5. 

 
Sposoby wykonywania zadań. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla ośmioletnich szkół podstawowych. 

2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i 

językowej poprzez:  

a. czynne uczestniczenie w uroczystościach Szkoły;  

b. organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej;  

c. zapoznawanie uczniów z symbolami narodowymi (godło, flaga, hymn 

narodowy) oraz umacniania ich poszanowania;  

d. zapoznawanie uczniów z wybitnymi postaciami, zabytkami, kulturą regonu;  

e. wyjazdy do kina, teatru, opery, na wystawy, rajdy, wycieczki krajoznawczo – 

turystyczne;  

f. zapoznawanie uczniów z aktualną literaturą popularno – naukową dotyczącą 

kultury narodowej. 

3. Na pisemny wniosek rodziców, Szkoła umożliwia uczniom uczestniczenie w 
katechezie lub etyce.  

4. Szkoła udziela uczniom i ich rodzicom wszechstronnej pomocy w ramach 
możliwości szkoły poprzez:  

a. indywidualne spotkania z psychologiem;  

b. współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;  

c. prelekcje lub warsztaty dla uczniów i rodziców;  

d. prowadzenie oświaty zdrowotnej;  

e. wypełnianie zadań opiekuńczych.  

5. Szkoła zaspokaja potrzeby rozwijania zdolności i zainteresowań poprzez 
zapewnienie uczniom: 

a. możliwość udziału w kołach zainteresowań;  

b. możliwość udziału w konkursach;  

c. możliwość organizowania imprez kulturalnych i zawodów sportowych;  

d. możliwość prezentacji osiągnięć;  

e. możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych;  

f. nauki języka obcego w/g poziomu umiejętności.  
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6. Szkoła umożliwia uczniom realizację działań w zakresie wolontariatu poprzez 

organizację Klubu Wolontariusza: 
a. szczegółowe zasady organizacji i działania Klubu Wolontariusza określa 

Regulamin Klubu Wolontariusza; Regulamin uchwalany i zmieniany jest 
uchwałą Rady Pedagogicznej, 

b. w ramach działalności Klubu uczniowie  w szczególności: 
- zapoznawani są  z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do 

czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

- rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na 
potrzeby innych;  

-  udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą  w obszarze życia społecznego 
i środowiska naturalnego; 

-  są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, 

pracy na rzecz Szkoły;  
-  wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 

-  promują ideę wolontariatu w Szkole. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

OSOBA PROWADZĄCA SZKOŁĘ I JEJ KOMPETENCJE 

 

§ 6. 

 

1. Osoba Prowadząca odpowiada za działalność Szkoły.  
2. Do zadań i kompetencji Osoby Prowadzącej należy w szczególności: 

a. Nadanie pierwszego Statutu Szkole; 

b. Zapewnienie warunków działania Szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i opieki; 

c. Prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Szkoły; 
d. Dysponowanie środkami finansowymi i mieniem Szkoły; 
e. Ustalanie wysokości czesnego oraz innych opłat; 

f. Wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 

przeprowadzenia egzaminu ośmioklasisty oraz wykonywania innych zadań 
statutowych Szkoły; 

g. Rozstrzyganie sporów między organami Szkoły w przypadkach wskazanych w 
Statucie; 

h. zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Szkoły; 

i. zawieranie umów o kształcenie uczniów; 
j. rozpatrywanie odwołań od decyzji Dyrektora Szkoły w sprawach uczniowskich i 

pracowniczych; 

 

 

§ 7. 

 

Osoba Prowadząca jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy dla wszystkich 

pracowników Szkoły. 
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ROZDZIAŁ IV. 

 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 8. 

 

Organami Szkoły są : 

1. Dyrektor Szkoły;  

2. Rada Pedagogiczna; 

3. Samorząd Uczniowski, 

4. Rada Rodziców (jeżeli zostanie utworzona). 

 

§ 9. 

1. Dyrektor Szkoły kieruje Szkołą, jest przełożonym służbowym zatrudnionych 
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz reprezentuje Szkołę 
na zewnątrz. 

2. Stosunek pracy z Dyrektorem Szkoły nawiązuje i rozwiązuje Osoba Prowadząca. 

W zakresie dyscypliny pracy Dyrektor Szkoły podlega Osobie Prowadzącej. 

3. Dyrektor Szkoły, po uzgodnieniu z zarządem Osoby Prowadzącej 

a. może powołać Wicedyrektora, który przejmuje obowiązki Dyrektora Szkoły w 

razie jego nieobecności; 

b. może powołać innego nauczyciela, który czasowo będzie pełnił obowiązki 

Dyrektora Szkoły w czasie jego nieobecności 

4. Dyrektor Szkoły jest bezpośrednim przełożonym służbowym wszystkich 

pracowników szkoły. 

 

§ 10. 

 

Zadania i kompetencje Dyrektora Szkoły wynikają z przepisów obowiązującego prawa 

oraz decyzji Osoby Prowadzącej. Do zadań i kompetencji Dyrektora należy w 

szczególności: 

 

1. Kierowanie i reprezentowanie Szkoły na zewnątrz; 

2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na warunkach określonych dla szkół 

publicznych, decydowanie o strukturze osobowej nadzoru pedagogicznego 

szkoły i częstotliwości wykonywania czynności wynikających z zadań nadzoru; 

3. dobór kadry pedagogicznej oraz pracowników niepedagogicznych; 

4. organizowanie pracy Szkoły oraz przydzielanie zadań nauczycielom i innym 

pracownikom; 

5. ocena pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych; 

6. dbanie o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki na 

terenie Szkoły; 

7. w porozumieniu z Organem Prowadzącym, organizacja przyjmowania uczniów 

do Szkoły, ustalanie procedury rekrutacyjnej; 

8. wydawanie decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły; 

9. podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczniów; 

10. czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji Szkoły, zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 
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11. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego; 

12. przygotowywanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej, lub w sytuacjach 
wyjątkowych, powierzenie tego zadania wybranemu członkowi Rady 

Pedagogicznej; 

13. realizowanie zgodnych z prawem uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w 

ramach jej kompetencji; 

14. przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów  planów pracy 

Szkoły, kierowanie ich realizacją oraz składanie okresowe sprawozdań z ich 

realizacji; 

15. przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 
ogólnych wniosków z pełnionego nadzoru pedagogicznego oraz  informowanie o 

działalności Szkoły; 

16. ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy Szkoły, w 

tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

17. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji 

i promocji uczniów; 

18. przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia; 

19. wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa; 

20. realizowanie zaleceń i wniosków Osoby Prowadzącej na zasadach określonych 

w ustawie o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe; 

21. tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych; 

22. kształtowanie twórczej i przyjaznej  atmosfery pracy w Szkole, właściwych 

warunków pracy i stosunków  pracowniczych; 

23. wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań;  

24. organizowanie warunków do prawidłowej realizacji konwencji o prawach dziecka 
oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej; 

25. realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli 

i opracowywanie planu pracy Szkoły; 

26. podejmowanie decyzji o nagradzaniu i karaniu pracowników Szkoły; 

27. prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach rodziców zwołanych przez 

wychowawców lub organa Szkoły; 

28. stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

29. wykonywanie innych zadań związanych z działalnością i funkcjonowaniem Szkoły 

oraz realizacją przepisów prawa oświatowego. 

 

§ 11. 

 

Zakres przedmiotowy i tryb wydawania zarządzeń przez Dyrektora Szkoły: 

 
1. Dyrektor Szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych 

z zapewnieniem uczniom i pracownikom Szkoły bezpiecznych warunków pracy, 

pobytu i opieki.  
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2. Dyrektor Szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z 

właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w 
Szkole.  

3. Zarządzenia Dyrektora Szkoły wymagają ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w pokoju 
nauczycielskim lub w księdze zarządzeń szkoły.  

4. Dyrektor Szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 
rodzicami i samorządem uczniowskim.  

 

§ 12. 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor Szkoły oraz wszyscy nauczyciele 

uczący w Szkole. 

 

§ 13. 

 

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, a podczas 
nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni Wicedyrektor lub inny nauczyciel 

wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 

2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym 

osoby zaproszone przez przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

3. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych zwoływanych przez jej 

przewodniczącego, który jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej 

członków o terminie i porządku obrad. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane: 

a. przed rozpoczęciem roku szkolnego,  
b. w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem 

uczniów,  
c. po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz  
d. w miarę bieżących potrzeb.  

5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, Osoby 

Prowadzącej Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 
6. Rada Pedagogiczna funkcjonuje w oparciu o ustalony przez siebie regulamin, 

który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem. 

7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej. 

 

§ 14. 

 

1. Kompetencje Rady Pedagogicznej to w szczególności: 

a. zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 
b. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy uczniów; 

c. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w 

celu doskonalenia pracy Szkoły; 
d. planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej Szkoły oraz  

opracowywanie perspektywicznych planów rozwoju Szkoły; 

e. opracowanie i uchwalenie programu wychowawczo – profilaktycznego 
obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym skierowanym do 

uczniów oraz o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 
rozwojowych uczniów, przygotowane na podstawie prowadzonej diagnozy w 
społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;   
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f. działanie zgodnie z uchwalonym regulaminem Rady Pedagogicznej; 

g. okresowe i roczne analizowanie i ocenianie realizacji tej pracy; 
h. powołanie Zespołów Metodycznych; 

i. kreatywne poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych oraz kontrola ich 
realizacji; 

j. doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie 
wewnętrznego samokształcenia;  

k. ustalanie organizacji i zatwierdzanie założeń organizacyjnych 

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;  
l. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji oraz eksperymentów 

wprowadzanych w Szkole; 
m. opracowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 
n. zatwierdzanie semestralnych i rocznych wyników klasyfikacji; 

o. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów; 
p. opiniowanie planów zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

q. wnoszenie projektów zmian w Statucie i Regulaminie  Szkoły; 
r. wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o przyznanie uczniom nagrody lub 

udzielenie kary. 

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane i odbywają się zgodnie 

z regulaminem określonym w ust. § 13 ust. 6 Statutu. 

3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy członków Rady. 

4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora o skreślenie ucznia 

z listy uczniów. 

5. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w 

roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły. 

  

§ 15. 

 

Członek Rady Pedagogicznej ma obowiązek: 

1. rzetelnie realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze; 

2. w pełni wykorzystywać czas pracy wynikający ze stosunku pracy na działania 

dotyczące Szkoły i jej dobrego funkcjonowania; 
3. doskonalić własne umiejętności zawodowe, między innymi poprzez aktywne 

uczestnictwo w wewnętrznym samokształceniu; 
4. brać udział we wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej; 

5. składać przed Radą Pedagogiczną sprawozdania z przydzielonych mu zadań; 
6. przestrzegać postanowień Rady Pedagogicznej i zarządzeń Dyrektora Szkoły. 

§ 16. 

 

Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, 

a także nauczycieli i pracowników Szkoły jak również naruszyć dobre imię Szkoły. 

 

§ 17. 

 

Administrator danych osobowych wydaje imienne Upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych dla wszystkich Wychowawców i Nauczycieli oraz innych wybranych 
Pracowników Szkoły. Na ich podstawie osoby upoważnione mogą przetwarzać tylko te 
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dane osobowe, do których upoważnił ich administrator. Dane te nie mogą zostać 

przetwarzane do innego celu niż zostały zebrane. 

 

§ 18.  

 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej organizowane są w czasie pozalekcyjnym i nie są 

dodatkowo wynagradzane. 

 

§ 19. 
 

1. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły przedmiotowe, zespoły wychowawcze lub 

problemowo-zadaniowe. 

2. Nauczyciele tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 

przedmiotowe, których liczbę i skład osobowy określa Dyrektor Szkoły na zebraniu 

Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: 

a. Dyrektor Szkoły; 

b. opiekun Samorządu Uczniowskiego; 

c. wychowawcy klas; 

d. inne osoby wskazane przez Dyrektora Szkoły spośród  nauczycieli - w 

zależności od potrzeb. 

 

§ 20. 

 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej: ”Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalony 

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

działalności Samorządu nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem. 

4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski i 

opinie w sprawach Szkoły, w szczególności dotyczące : 

a. szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego, regulaminu Szkoły oraz 

regulaminu oceniania; 

b. organizacji pracy Szkoły; 

c. realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów. 

6. Samorząd Uczniowski ma prawo do : 

a. organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

b. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i wymogami; 

c. jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

d. redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

e. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

f. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 
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7. Samorządowi Uczniowskiemu przysługuje uprawnienie opracowania i 

upowszechnienia Kodeksu Ucznia będącego zbiorem praw i obowiązków ucznia, 

określonych w niniejszym Statucie. 

 

§ 21. 

 

1. W Szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację wszystkich 

rodziców (opiekunów prawnych) uczniów, będąca organem doradczo 

wspierającym. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybrani w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. Jednego ucznia 

reprezentuje jeden rodzic (opiekun prawny). 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

4. Rada Rodziców działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez 

Radę Pedagogiczną i Dyrektora regulaminu. Regulamin Rady Rodziców  nie może 

być sprzeczny z niniejszym Statutem 

5. O utworzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym ostatecznie decyduje 

Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Osobą Prowadzącą. 

 

 

§ 22. 

 

1. Do zadań Rady Rodziców należy : 

a. współpraca ze Szkołą i jej organami w zakresie realizacji zadań dydaktyczno - 

wychowawczych; 

b. aktywne wspieranie działalności statutowej Szkoły. 

2. Rada Rodziców ma prawo do: 

a. gromadzenia środków finansowych w celu wspierania działalności statutowej 

Szkoły oraz organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym; 

b. realizowania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły inicjatyw służących 

doskonaleniu organizacji pracy Szkoły. 

 

 

§ 23. 
 

1. Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach 

swoich kompetencji. 

2. Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji 

zadań Szkoły. 

3. Współdziałanie organów Szkoły odbywa się według następujących zasad: 

a. pozytywnej motywacji; 

b. partnerstwa; 

c. wielostronnego przepływu informacji; 

d. aktywnej i systematycznej współpracy; 

4. Spory między organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 
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5. Jeżeli Dyrektor nie może rozstrzygnąć sporu, decyzję w sprawie podejmuje Osoba 

Prowadząca po zapoznaniu się z argumentami stron, których spór dotyczy. 

 

 

 

Rozdział V 

 

ORGANIZACJA  SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 24. 

 

1. Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniając terminy ich 

rozpoczęcia i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich 
oraz dni wolnych od zajęć, określonych w przepisach w sprawie organizacji roku 

szkolnego dla szkół publicznych zgodnie z przepisami prawa oświatowego.  

2. Szczegółową organizację pracy Szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny Szkoły. 

3. Szkoła działa zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 

4. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8.30. 

5. Dziecko może przebywać na terenie Szkoły poza zajęciami lekcyjnymi, 
na zasadach opieki zorganizowanej w godzinach ustalonych przez Dyrektora 

Szkoły, w zależności od potrzeb zapisanych do niej dzieci oraz możliwości 

organizacyjnych placówki.  

6. Szkoła działa we wszystkie dni nauki szkolnej od godz. 7.00 do 18.00. 

7. Uczniowie, nauczyciele i rodzice (opiekunowie prawni) uczniów przebywających 
na terenie Szkoły zobowiązani są do przestrzegania postanowień Statutu, a także 
innych  regulaminów w tym regulaminów pomieszczeń wydzielonych, o ile z nich 

korzystają. 

8. Szkoła może organizować zajęcia również w czasie przerw wakacyjnych 

i feryjnych. 

  

§ 25. 

  

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 
prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym - oddziały I-III w systemie 

zintegrowanym oraz oddziały IV-VIII w systemie kształcenia klasowo-lekcyjnego, 
za wyjątkiem oddziału przedszkolnego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w innych systemach organizacyjnych. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych 

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

tygodniowym rozkładzie zajęć. Przerwy śródlekcyjne trwają od 5 do 30 minut. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć oddziałów I-III określa ogólny podział czasu na 
poszczególne zajęcia edukacyjne wyznaczone ramowym planem nauczania. 

Szczegółowy rozkład dzienny zajęć i przerw ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia. 

4. Tygodniowy rozkład zajęć oddziałów I-VIII określa szczegółowo liczbę 
przydzielonych godzin na poszczególne zajęcia edukacyjne dla uczniów 

i nauczycieli. 

5. Niektóre zajęcia obowiązkowe prowadzone są w formie pozaszkolnej np. 

wycieczek i wyjazdów tzw. ”zielonych szkół”, „ białych szkół”. 
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6. Dyrektor Szkoły organizuje lekcje religii lub etyki na pisemne życzenie rodziców 

złożone w pierwszym tygodniu września. 

7. Zajęcia dodatkowe oraz pozalekcyjne ustala Dyrektor Szkoły w miarę możliwości 
po rozpatrzeniu potrzeb uczniów, propozycji nauczycieli, możliwości finansowych 
Szkoły; koła zainteresowań mogą być prowadzone w formie projektów, 

wycieczek, wyjazdów. 

8. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

9. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 15 osób. 

10.O minimalnej liczbie uczniów stanowiących oddział decyduje Osoba Prowadząca. 

11.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Osoba Prowadząca, po zasięgnięciu 
opinii Dyrektora, może zdecydować o zwiększeniu liczby uczniów w oddziale, nie 

więcej jednak niż o jednego ucznia. 

12.Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje oddziały od klasy pierwszej do ósmej 

oraz może obejmować oddziały przedszkolne. 

13.Szkoła może prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę oddziałów. 

14.Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z wychowania fizycznego, języków 

obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania 

wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych. 

15.Zajęcia z języków obcych mogą być  dzielone na grupy ze względu na stopień 

zaawansowania uczniów. 

16. Formami pracy Szkoły są : zajęcia obowiązkowe - określone szkolnym planem 
nauczania oraz zajęcia nieobowiązkowe- pozalekcyjne, służące pogłębieniu wiedzy 

i rozwijaniu szczególnych uzdolnień uczniów organizowane przez Szkołę stosownie 

do potrzeb. 

17. Realizowany jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Doradztwo 
zawodowe realizowane jest w oparciu o program pracy stanowiący odrębny 

dokument,  w  wymiarze 10 godzin w kl. VII oraz 10  godzin w kl. VIII. 

18.Szkoła zapewnia zorganizowaną opiekę popołudniową- pozalekcyjną 

umożliwiającą utrwalenie wiedzy, materiału realizowanego na zajęciach, 

odrobienie prac domowych lub inne przygotowanie się do kolejnych zajęć. 

19.Szkoła posiada pracownie szkolne :  

a. biblioteka szkolna: 

- pełni funkcję wspierającą warsztat ucznia, nauczyciela i rodziców,  

-pełni funkcję interdyscyplinarnej pracowni szkolnej służącej realizacji potrzeb 

dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, 
realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i 

medialnej, 

- tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi, 

- pełni funkcję rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów 

oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

- gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe oraz inne materiały, o których mowa w obowiązujących 

przepisach, 

- organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną 
uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej 

uczniów; 

- szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa § 25 ust. 18 – 

26 niniejszego Statutu oraz Regulamin Biblioteki Szkolnej; 
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b. interaktywna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu - zasady 

korzystania z pracowni komputerowej określa Regulamin Pracowni 

Komputerowej. 

19. W Szkole obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, uchwalony przez Radę 
Pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

20. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła może na wniosek Rodziców 

zapewnić możliwość higienicznego spożycia ciepłego posiłku, korzystając z usług 
zewnętrznej firmy cateringowej. Korzystanie z posiłków w jadalni szkolnej jest 
odpłatne.  

21. Warunki korzystania z jadalni szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Osobą Prowadzącą Szkołę. 

 

§ 26. 

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji pracy Szkoły określa regulamin Szkoły, 

którego zapisy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu i 

przepisami prawa.  

 

§ 27. 

 

1. W  Szkole można tworzyć oddziały przedszkolne w celu umożliwienia dzieciom w 

wieku 6 lat odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

2. O liczbie uczniów w oddziale przedszkolnym w każdym roku szkolnym decyduje 

Osoba Prowadząca po zasięgnięciu opinii Dyrektora Szkoły. 

3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego opracowuje na każdy rok szczegółowy rozkład 

dnia i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi Szkoły. 

4. Nauczyciel oddziału przedszkolnego wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci w 

oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, prowadzi 

obserwacje dzieci oraz przeprowadza  diagnozę przedszkolną w roku 

poprzedzającym naukę w klasie I szkoły podstawowej. Sporządza ponadto w 

terminie do końca kwietnia informację o gotowości podjęcia przez dziecko nauki w 

szkole podstawowej. 

5. Obecność uczniów oddziału przedszkolnego na zajęciach jest obowiązkowa. 

6. Dzieci odbierane są ze Szkoły przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osobę 

przez nich upoważnioną do tej czynności na piśmie w Upoważnieniu do odbioru 

dziecka zwanym dalej Upoważnieniem 

7. Upoważnienie, jest skuteczne razem ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych osoby upoważnionej w karcie Dane osobowe osoby upoważnionej do 

odbioru dziecka. Zgoda ważna jest do 31 sierpnia po zakończeniu danego roku 

szkolnego albo do czasu jej cofnięcia przez osobę upoważnioną do odbioru 

dziecka. 

8. W Upoważnieniu wskazuje się dane osoby, w tym w szczególności: imię i 

nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby. 

Zgoda wydana dla danych osób w Upoważnieniu jest ważna do czasu jej 

wycofania, lecz nie dłużej niż do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

9. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści Upoważnienia. 
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10.Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć oraz w czasie wyjść poza Szkołę sprawuje 

nauczyciel oddziału przedszkolnego. Po zakończonych zajęciach, w razie potrzeby, 

opiekę dzieciom zapewnia świetlica. 

11.Nauczyciel oddziału przedszkolnego planuje i organizuje formy współdziałania z 

rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i opieki zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Szkole. 

12.Uczniowie oddziału przedszkolnego są diagnozowani przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną  na wniosek lub za zgodą rodziców (opiekunów 

prawnych). 

13.Nauczyciel oddziału przedszkolnego umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia 

tożsamości narodowej, językowej. Na życzenie rodziców Szkoła może 

zorganizować lekcje religii lub etyki. 

14.Godzina zajęć trwa 60 minut, a czas przeznaczony na realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie. Zajęcia w 

oddziale prowadzone są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 

15.W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane różnorodne zajęcia dodatkowe 

zarówno dodatkowo płatne, jak i wchodzące w zakres opłaty podstawowej. 

 

§ 28. 

 

1. Szkoła zapewnia pracownikom szkolenie wstępne, stanowiskowe i szkolenia okresowe 
w zakresie ochrony danych osobowych; 

2. Administrator danych wspiera pracowników w wypełnianiu ich obowiązków udzielając 

zaleceń i wskazówek w zakresie stosowania zasad ochrony danych osobowych w 

przypadku pytań i wątpliwości zgłaszanych przez pracowników lub w trakcie 

prowadzonego przez upoważnioną osobę nadzoru i monitorowania przestrzegania zasad 

ochrony danych osobowych obowiązujących w Szkole. Spółka może te zadania zlecić 
Inspektorowi Ochrony Danych jeśli zostanie wyznaczony; 

3. Szkoła zobowiązuje się do doskonalenia i rozwijania nowoczesnych metod 
przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzania w Szkole i dokumentacji ochrony 

danych osobowych Spółki nowych wytycznych zaleceń Organu nadzorczego 

zamieszczanych na jego stronie. Spółka może te zadania zlecić Inspektorowi Ochrony 

Danych jeśli zostanie wyznaczony; 

4. Szkoła zobowiązuje się do stałego unowocześniania i aktualizacji informatycznych, 

fizycznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, aby zapewnić możliwie 

największą ochronę danych osobowych biorąc pod uwagę stopień ochrony oraz koszt ich 

wdrażania. 
 

ROZDZIAŁ VI. 

 
NAUCZYCIELE ORAZ INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

  

§ 29 

 

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Szkoły: 

opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności: 

1. Dbać o wysoki poziom nauczania w Szkole. 
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2. Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w 
tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę. 

3. Respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka wobec 

każdego dziecka bez jakiejkolwiek dyskryminacji.  

4. Tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć dzieci zasad warunkujących ich 

bezpieczeństwo. 

5. Wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania, 

6. Wychowywać dzieci w duchu tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości 

społecznej, poszanowania pracy i wytworów pracy.  

7. Nauczać zgodnie z naukowo dowiedzionymi teoriami opierając się na faktach 
naukowych i/lub historycznych, bez narzucania własnych poglądów politycznych 

czy religijnych, pozwalając uczniom na własny ogląd omawianego zagadnienia.  

8. Organizować współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych, w szczególności poprzez:  

a. zebrania z rodzicami; 

b. dni otwarte; 

c. konsultacje indywidualne zgodnie z zapotrzebowaniem; 

d. organizowanie uroczystości dla dzieci, rodziców, członków rodzin, wycieczek 

klasowych oraz innych form współżycia klasy; 

e. informowanie rodziców o zagrożeniach występujących w procesie edukacji 

w celu podjęcia wspólnych działań. 

9. Organizować i przeprowadzać zajęcia koleżeńskie zgodnie z rocznym planem 

pracy.  

10.Organizować i prowadzić proces opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny 
w oparciu o podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej.  

11.Sprawiedliwie oceniać umiejętności i traktować uczniów. 

12.Korzystać w realizacji procesu dydaktyczno–opiekuńczo–wychowawczego 

z koncepcji innowacyjnych i eksperymentalnych oraz z dorobku naukowego;  

13.Opracowywać programy nauczania przedmiotów z uwzględnieniem treści ścieżek 

edukacyjnych i rocznych planów nauczania według przyjętego w Szkole szkolnego 

planu nauczania. 

14.Współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

psychologiczno - pedagogiczną by wspomagać rozwój dziecka. 

15.Przygotowywać uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych 

form współzawodnictwa naukowego i sportowego. 

16.Udzielać indywidualnej  pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce; 

17.Dokonywać okresowej oceny rozwoju umiejętności uczniów i realizacji 

zamierzonych celów edukacyjnych. 

18.Ma obowiązek pełnienia dyżurów podczas przerw między lekcjami zgodnie z 

grafikiem dyżurów ustalonym przez Dyrektora Szkoły. 

19.Wzbogacać bazę materialną Szkoły we własnoręcznie wykonane pomoce 

dydaktyczne.  

20.Prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

21.Dążyć do rozwoju własnej osobowości przez doskonalenie wiedzy ogólnej 

i zawodowej. 

22.Efektywnie wykorzystywać czas pracy z dziećmi oraz pozostały czas wynikający ze 

stosunku pracy. 

23.Dbać o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny. 
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24.Systematycznie rozwijać i doskonalić własne umiejętności dydaktyczne i 

wychowawcze oraz podnosić poziom wiedzy merytorycznej. 

25.Przestrzegać tajemnicy służbowej. 

26.Chronić powierzone do przetwarzania dane osobowe oraz zachować w tajemnicy 

sposób ich zabezpieczenia. 

27.Obowiązek ochrony danych osobowych jest egzekwowany od każdego pracownika, a 

nieprzestrzeganie zasad będzie się wiązać z wyciągnięciem konsekwencji adekwatnie 
do stopnia i rodzaju naruszenia.  

28.Dbać o dobre imię wykonywanego zawodu i Szkoły.  

29.Tworzyć lub współtworzyć narzędzia badawcze będące miernikiem pracy własnej i 

pracy Szkoły.  

30.Wykonywać czynności dodatkowe wynikające z zadań statutowych i związane z 

przygotowaniem się do zajęć.  

31.Odpowiadać za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych 

mu dzieci.  

32.Przychodząc do pracy, zapoznać się z organizacją dnia tj. aktualnym planem lekcji 

i planem dyżurów międzylekcyjnych. 

33.Zachować bezstronność i obiektywność w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie 

traktować wszystkich uczniów. 

34.Udzielać pomocy uczniowi w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb uczniów. 

35.Brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, w zebraniach z rodzicami, 
konsultacjach z rodzicami i innych zajęciach będących elementem funkcjonowania 

Szkoły. 

36.Nauczyciel wychowawca odpowiada za bezpieczeństwo dzieci na wycieczce:  

a. opracowuje program i harmonogram wycieczki, „zielonej lub białej szkoły”;  

b. opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników;  
c. zbiera pisemne zgody rodziców (opiekunów prawnych) na uczestnictwo w 

wycieczce;  

d. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki;  
e. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do 

ich przestrzegania;  
f. określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i 

bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki, „zielonej lub białej szkoły”;  

g. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt oraz apteczkę pierwszej 
pomocy;  

h. ilość opiekunów jest ustalana zgodnie z wymaganymi normami zawartymi w 
odrębnych przepisach;  

i. dokonuje podziału zadań wśród uczestników;  

j. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub 
imprezy;  

k. dokonuje podsumowania wycieczki, „zielonej lub białej szkoły”.  
37.Nauczyciel prowadzący zajęcia pełni opiekę nad uczniami przebywającymi w 

Szkole podczas zajęć edukacyjnych, a podczas zajęć pozalekcyjnych opiekę nad 

uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia.  

38.Opiekę nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych sprawuje nauczyciel 

zgodnie z zasadami opracowanymi przez Dyrektora Szkoły.  

39.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 
zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu podręczników i programów 

nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 
 

§ 30. 
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1.Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za: 
a. prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i stosowanie w nich przyjętych metod pracy; 

b. jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

c. włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, 

programem wychowawczo- profilaktycznym; 

d. uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów; 

e. życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas 

zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią; 

f. przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad oceniania; 

g. powierzone mu mienie Szkoły. 

2. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Nauczyciel ma prawo do: 

a. Współudziału w formułowaniu programów nauczania i wychowania Szkoły.  

b. Tworzenia programów autorskich lub własnych i wprowadzania innowacji 

pedagogicznych za zgodą Rady Pedagogicznej.  

c. Stosowania w realizacji zadań programowych takich metod nauczania 
i wychowania, jakie uzna za najwłaściwsze spośród tych, które uznane zostały 

przez współczesną naukę pedagogiczną oraz do wyboru podręczników i innych 
pomocy naukowych dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej.  

d. Uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły, 

nauczycieli, innych instytucji oświatowych i naukowych.  

e. Korzystania z pomocy dydaktycznych i wzbogacania ich o nowe środki.  

f. Awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

g. Wynagrodzenia za pracę zgodnie z przyjętymi przez Osobę Prowadzącą 

zasadami           wynagradzania w Szkole.  

h. Egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań 

edukacyjnych. 

i. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

j. Pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. 

 

 

§ 31Obowiązki i zadania wychowawcy:  

1. Wychowawca jest odpowiedzialny w szczególności za:  

a. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
b. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

c. przygotowywanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
d. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań wychowawczych: 

a. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka (zeszyt wychowawcy 

klasowego ze szczegółowymi informacjami o uczniu, indywidualne rozmowy, 
ankiety w celu rozpoznania problemów uczniów, realizowanie na godzinie do 

dyspozycji wychowawcy tematyki wspomagającej rozwój osobowości ucznia); 
b. planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego; 
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c. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy (plan pracy wychowawcy, zebrania klasowe rodziców, plan 
współpracy z rodzicami) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie; 

uzgadnia z nimi i koordynuje ich działalność wychowawczą wobec ogółu 
uczniów, a także wobec uczniów uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i 

niepowodzeniami; 
d. współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia; 
e. udziela wskazówek w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy z 

nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w 
Szkole. 

3. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

a. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci; 

b. włączania ich w sprawy klasy i szkoły; 
c.  informowania o postępach ucznia w nauce i zachowaniu; 

d. Udzielenia im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych; 
e. powiadamiania o przewidywanej dla ucznia średniorocznej/rocznej ocenie 

niedostatecznej w odpowiednich terminach; 

f. współpracy z pedagogiem, psychologiem w rozpoznawaniu różnorodnych 
potrzeb uczniów. 

4. Formy kontaktów z rodzicami: 

a. zebrania wychowawcy z rodzicami; 

b. korespondencja poprzez dziennik elektroniczny 
c. rozmowy indywidualne;  
d. listy informacyjne; 

e. pocztę elektroniczną;  
f. rozmowy telefoniczne. 

5. Wychowawca współpracuje z psychologiem szkolnym i innymi specjalistami 
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu problemów i trudności 

(poradnia psychologiczno – pedagogiczna). 

6. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację pracy klasy, przygotowuje dokumenty 

związane z klasyfikacją swojej klasy, wypisuje świadectwa szkolne i arkusze ocen 

zgodnie z przepisami dla szkół publicznych.  

7. Wychowawca klasy korzysta z pomocy metodycznej właściwych placówek i z 
pomocy Dyrektora Szkoły. Początkujący nauczyciele – wychowawcy korzystają z 

pomocy opiekuna przydzielonego przez Dyrektora Szkoły spośród starszego 

członka Rady Pedagogicznej i pomocy Dyrektora Szkoły. 

8. Wychowawca interesuje się dłuższą nieobecnością ucznia w szkole. informuje 

Dyrektora Szkoły i podejmuje ewentualne działania interwencyjne. 

9. Wychowawca klasy może zwolnić ucznia z lekcji na pisemną prośbę rodziców 

(opiekunów prawnych) w dniu, w którym ma nastąpić zwolnienie. 

10.W przypadku wyrażenia zgody na komunikację na odległość wychowawca klasy 
telefonicznie lub w inny możliwy sposób, informuje rodziców ucznia o nagłym 

zachorowaniu i ustala sposób odebrania go ze Szkoły. 

11.W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może cofnąć powierzone 
wychowawstwo nauczycielowi, którego działania są sprzeczne z zadaniami 

określonymi w § 31 pkt.1.  

12.Wychowawca odpowiada za: 

a. osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału; 

b. integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego 

klasy i Szkoły; 
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c. bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, 

wycieczek, spotkań.  

  

§ 31. 

 

1. Szkoła zatrudnia pracowników administracji oraz pracowników obsługi lub 

powierza ich zadania firmom zewnętrznym, które zatrudniają osoby o 

wymaganych kompetencjach.   

2. Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych określa Osoba Prowadząca 

Szkołę w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

3. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i 

czystości. 

4. Wszyscy pracownicy Szkoły, w tym pracownicy niebędący nauczycielami, są 

zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie 

przepisy niniejszego Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole 

procedur. 

5. Do podstawowych obowiązków pracowników Szkoły, a w szczególności 

pracowników administracji i obsługi należy: 

a. troska o bezpieczeństwo uczniów poprzez sprawną organizację pracy, 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-

epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych; 

b. rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków, zgodnie z zakresem 

czynności; 

c. poszanowanie mienia szkolnego oraz innych osób; 

d. przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 

e. przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz zachowanie w tajemnicy informacji, 

których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę lub naruszyć dobre 

imię Szkoły lub ucznia; 

f. dbanie o dobro zakładu pracy; 

g. dbanie o zachowanie czystości i porządku w pomieszczenia i na całym terenie 

użytkowanym przez Szkołę; 

h. niezwłoczne zawiadamianie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy 

wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia. 

6. Do podstawowych praw pracowników Szkoły a przede wszystkim pracowników 

administracji i obsługi należy: 

a. wykonywanie pracy w warunkach zgodnych z przepisami prawa pracy; 

b. uzyskanie ścisłego określenia czynności na powierzonym stanowisku; 

c. uzyskania od przełożonego wskazówek dotyczących sposobu realizacji 

powierzonych mu do realizacji zadań; 

d. uzyskania wyjaśnień w sprawach trudnych lub nasuwających wątpliwości; 

e. składania wniosków w zakresie usprawnień pracy i działalności Szkoły. 
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§ 32. 

 

Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zatrudniani są na zasadach 

określonych przez Kodeks Pracy lub Kodeks Cywilny 

  

§ 33. 

 

1. W szkole działa świetlica szkolna.  

a. w świetlicy mają prawo przebywać uczniowie klas I – III oraz oddziału 
przedszkolnego, a na pisemny wniosek rodzica również uczniowe klas 

starszych; 

b. zajęcia w świetlicy o charakterze wychowawczo – rekreacyjno – wy 

poczynkowym są prowadzone zgodnie z zasadami higieny i zdrowia dziecka;  

c. świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne 
oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w 

szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia 
zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny; 

d. uczeń w czasie pobytu w świetlicy ma możliwość odrabiania  zadań domowych 

pod nadzorem nauczyciela;   

e. wychowawca świetlicy ustala z rodzicami czas przebywania dziecka w świetlicy;   

f. wychowawca świetlicy upewnia się w sprawie obecności dziecka na lekcjach, 
jeżeli nie zgłosiło się do świetlicy w wyznaczonej porze;  

g. godziny otwarcia świetlicy ustala Dyrektor Szkoły;  

h. w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów 
w grupie pod opieką jednego nauczyciela nie może przekraczać 25;  

i. pozostałe działania świetlicy reguluje regulamin świetlicy. 

2. Szkoła organizuje i realizuje profilaktykę zdrowotną poprzez współpracę 

z pracownikiem medycznym tj. pielęgniarką, doraźnie w miarę potrzeb. 
 

§ 34. 

 

Pomieszczenia szkoły:  
1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada następujące pomieszczenia:  

a. sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 

b. świetlicę; 
c. bibliotekę; 

d. gabinet Dyrektora Szkoły; 
e. sekretariat; 
f. sanitariaty; 

g. przystosowane pomieszczenie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.; 
h. pracownię komputerową;  

i. jadalnię;  
j. szatnię;  
k. ogród szkolny wraz z placem zabaw;  

l. inne pomieszczenia niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania 
Szkoły. 
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ROZDZIAŁ VII. 

 
UCZNIOWIE 

 

§ 35. 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

a. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej; 

b. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

c. życzliwego, podmiotowego i indywidualnego traktowania w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym i zakazu stosowania przemocy fizycznej i 
psychicznej rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz 

poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, 
wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i 

traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy 
status ucznia oraz jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – 

uczeń, w tym prawo dowiedzenia swoich racji; 

d. wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych osób; 

e. prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy 
korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników 

Szkoły wszelkich informacji z nim związanych; 

f. pełnej swobody wyrażania myśli i przekonań, przy zachowaniu szacunku dla 

poglądów i przekonań innych osób; 

g. rozwijania swoich zdolności i zainteresowań; 

h. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępu w nauce poprzez ocenę 

opisową oraz cyfrową zgodną z wewnątrzszkolnym systemem oceniania; 

i. prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach; 

j. prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

k. prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania 

ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny; 

l. prawo do uzyskiwania informacji na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem 

Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i 

rocznych, oraz odpowiednio - na 30 dni przed zakończeniem okresu o 

przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych; 

m. zorganizowanej pomocy w przypadku trudności szkolnych; 

n. wpływania na rozwój życia społecznego Szkoły przez działalność samorządową 

kierowaną przez pedagoga; 

o. wglądu do swoich dokumentów: dziennika, zeszytu, prac klasowych, 
sprawdzianów, pod warunkiem nie naruszania tajemnicy służbowej i przepisów 

w sprawie ochrony danych osobowych; 

p. zbiorowej lub indywidualnej pomocy w przypadku trudności w nauce; 

q. pomocy psychologa organizowanej przez Szkołę; 
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r. prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy 

rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego 

zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki 

wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo; 

s. korzystania z pomieszczeń i urządzeń Szkoły oraz sprzętu, środków 
dydaktycznych w pracowniach szkolnych na zasadach określonych przez 

Dyrektora Szkoły. 

 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad określonych w Statucie oraz innych 

przepisach wewnątrzszkolnych, a w szczególności: 

a. systematycznie i punktualnie uczęszczać na lekcje oraz inne zajęcia 

organizowane przez Szkołę;  

b. usprawiedliwiać spóźnienia i nieobecności u wychowawcy na podstawie 
pisemnego oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie nieobecności w 
terminie 7 od ich powstania, nie później jednak niż do końca danego miesiąca 

kalendarzowego; 

c. właściwie zachowywać się na zajęciach i podczas przerw;  

d. uczyć się systematycznie, pracować nad rozwojem w zajęciach lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, maksymalnie rozwijać swoje zdolności i zainteresowania; 

e. przestrzegać zasad właściwego zachowania się na lekcjach-nie przeszkadzać 

nauczycielowi w prowadzeniu lekcji, a kolegom w zdobywaniu wiedzy 

i umiejętności; 

f. przestrzegać higieny osobistej, dbać o schludny i estetyczny wygląd; 

g. nosić na terenie Szkoły ustalony przez Szkołę ubiór szkolny - zwany 

mundurkiem szkolnym (elementy stroju zaakceptowane przez Szkołę); 

h. pozostawiać okrycie wierzchnie w szatni; 

i. na uroczystości szkolne zakładać strój galowy szkolny; 

j. wykonywać polecenia Dyrektora Szkoły, nauczycieli i pozostałych pracowników 

Szkoły; 

k. szanować mienie własne i innych osób; 

l. stosować się do ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej, dbać o kulturę 

słowa i czystość mowy ojczystej, używać zwrotów grzecznościowych; 

m. szanować przekonania i opinie innych uczniów oraz nauczycieli; 

n. wykonywać zadania wyznaczone przez nauczycieli; 

o. przeciwstawiać się wszelkim przejawom przemocy oraz brutalności, zarówno 

fizycznej, jak i psychicznej; 

p. przestrzegać zakazu przynoszenia, spożywania, propagowania i używania 
środków odurzających: alkoholu, tytoniu, środków odurzających i innych 

używek grożących zdrowiu ucznia oraz innym uczniom Szkoły, wywierającym 

także niekorzystny wpływ na społeczność lokalną; 

q. unikać zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych; 

r. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
zachowywać się zgodnie z kulturą współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

s. respektować prawa każdego człowieka do nietykalności fizycznej 

i bezpieczeństwa psychicznego; 

t. być życzliwym i uprzejmym, dbać o dobrą atmosferę w klasie i w Szkole; 

u. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole oraz o meble, pomoce naukowe 

i przybory szkolne; 

v. przed rozpoczęciem zajęć zwrócić uwagę na porządek wokół swojego miejsca 

pracy, a opuszczając klasę pozostawić po sobie uporządkowane miejsce; 
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w. troszczyć się o honor Szkoły i godnie reprezentować ją na imprezach, 

konkursach, zawodach sportowych w szkole i poza nią; 

x. być koleżeńskim i wrażliwym na potrzeby szczególnie słabszych i młodszych, 

pomagać im i przeciwstawiać się złu; 

y. przestrzegać bezwzględnego zakazu używania przez uczniów na terenie Szkoły 

telefonów komórkowych oraz tabletów, także w czasie przerw. Uczniowie 

przynoszą do szkoły telefony komórkowe, tablety i inny sprzęt elektroniczny na 

własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, 

zagubienie czy kradzież sprzętu;  

z. w wyjątkowych sytuacjach związanych ze zdrowiem lub życiem ucznia, za 

zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, wychowawcy lub Dyrektora Szkoły 

dopuszcza się skorzystanie przez ucznia z telefonu dostępnego w sekretariacie 

Szkoły;  

aa. przestrzegać postanowień zawartych w Statucie oraz regulaminach 

obowiązujących w Szkole; 

bb. przestrzegać zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Szkoły  oraz 
zasad bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w 

placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

cc. informować Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach 

dotyczących zdrowia i życia. 

3. Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszeniu praw ucznia Szkoły służy 

uprawnienie do wniesienia skargi do Dyrektora Szkoły, Osoby Prowadzącej lub 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny; z zastrzeżeniem, iż skarga nosi 

znamiona złożenia jej w interesie publicznym. 

4. Skarga składana w interesie własnym służy wyłącznie uczniowi, którego praw 

dotyczy naruszenie, względnie jego rodzicom oraz innym osobom za zgodą 

ucznia, którego prawa zostały naruszone. 

5. Tryb składania i rozpatrywania skarg, w tym terminy ich załatwiania, określają 

przepisy postępowania administracyjnego. 

 

§ 36. 
 

Ocenianie i klasyfikowanie 

 
 

1. Ocenianiu w Szkole podlegają: 

a. osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

b. zachowanie ucznia; 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań   edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w Szkole programów 

nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu  oceny. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w niniejszym Statucie. 
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4. Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania 

programowe ustalone   przez nauczyciela. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie; 

b. udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o 

tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

c. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

d. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

e. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach i trudnościach w nauce i  zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia; 

f. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

– wychowawczej. 

6. Uczeń i jego rodzice mają prawo do znajomości zasad oceniania i klasyfikowania 

uczniów.  

7. Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów zapisane są w Wewnątrzszkolnym 
Systemie Oceniania uczniów, który stanowi załącznik nr 1 do Statutu Szkoły i 

stanowi jego integralną część.  

8. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się zgodnie z ustalonym przez Radę 
Pedagogiczną kalendarzem roku szkolnego, nie później niż tydzień przed 
zakończeniem I semestru.  

9. Klasyfikację roczną przeprowadza się zgodnie z ustalonym przez Radę 
Pedagogiczną kalendarzem roku szkolnego, nie później niż tydzień przed 
zakończeniem roku szkolnego.  

 

 

§ 37. 

 

1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków i zasad określonych w Statucie i 

Regulaminu Szkoły, mogą być stosowane wobec niego następujące kary: 

a. upomnienie wychowawcy; 

b. pozbawienie prawa do korzystania z zajęć o charakterze rozrywkowym lub 

reprezentowania klasy, Szkoły w konkursach zewnętrznych; 

c. za zgodą rodziców wykonanie wyznaczonej pracy społecznej na rzecz Szkoły 

lub ucznia Szkoły; 

d. nagana wychowawcy z informacją pisemną do rodziców (opiekunów 

prawnych); 

e. upomnienie  ustne Dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy; 

f. nagana pisemna  udzielona przez Dyrektora Szkoły z wpisem do akt 

i powiadomieniem rodziców; 

g. podpisanie kontraktu poprawy pomiędzy uczniem a Szkołą; 

h. skreślenie z listy uczniów. 

2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego przez ucznia 

uchybienia, w związku z czym przy podejmowaniu decyzji o rodzaju zastosowanej 

kary pomija się kolejność określoną w § 37 ust. 1 Statutu. 
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4. Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców uczniów (opiekunów 

prawnych) o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej konsekwencji 

(karze). 

5. W przypadku gdy, zachowanie ucznia zagraża życiu lub bezpieczeństwu innych, 
Dyrektor Szkoły lub inny pracownik Szkoły zgłasza fakt Wydziałowi ds. Nieletnich 

w Komendzie Dzielnicowej Policji. 

6. Rodzice ucznia lub uczeń mogą odwołać się na piśmie  od udzielonej uczniowi 
kary (a,b,c,d,e,f,g,h) w terminie 7 dni do Dyrektora Szkoły. W celu rozpatrzenia 
odwołania Dyrektor Szkoły powołuje komisję (w skład której wchodzą: psycholog, 

wychowawca, nauczyciel wskazany przez Dyrektora Szkoły). Komisja odwoławcza 
rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i podejmuje ostateczną decyzję o zaniechaniu 

kary lub jej utrzymaniu. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie. 

7. Uczeń może być ukarany za naruszenie obowiązków, a w szczególności  gdy: 

a. nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych i nie wykazuje chęci ich realizacji; 

b. notorycznie i bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia szkolne; 

c. w sposób jawny propaguje, wobec pozostałych uczniów w Szkole i poza nią, 

sprzeczny z jej założeniami styl bycia i życia; 

d. jego pobyt w Szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych; 

e. zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów; 

f. umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec 

innych przemoc fizyczną bądź psychiczną; 

g. jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki 

odurzające na terenie Szkoły lub poza nią; 

h. dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej; 

i. dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu;  

j. nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po 

zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa 

zachowania ucznia; 

k. korzysta z telefonu komórkowego lub tabletu na terenie szkoły, w tym podczas 

przerw lekcyjnych. 

 

 

§ 38. 

 

1. W Szkole stosowane są następujące nagrody : 

a. pochwala wychowawcy klasy; 

b. pochwała Dyrektora Szkoły przed społecznością szkoły; 

c. nagroda książkowa; 

d. nagroda rzeczowa ; 

e. list pochwalny do rodziców; 

f. dyplom wzorowego ucznia; 

g. dofinansowanie projektu grupy uczniów; 

h. inna forma wyróżnienia uchwalona przez Radę Pedagogiczną; 

i. nagroda przewidziana przez Osobę Prowadzącą. 

2. Podczas procedury przyznania uczniowi nagrody pomija się kolejność określoną w 

§ 38 ust. 1 Statutu. 
3. Uczeń Szkoły  może być nagrodzony za: 

a. wybitne osiągnięcia w nauce; 

b. wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia; 
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c. wykonywanie prac społecznych, 

d. osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu, 

e. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu lub środowiska szkolnego. 

4. Nagrody, o których mowa w ust.1, mogą być łączone ze złożeniem ich do 

dokumentacji ucznia oraz pisemnym powiadomieniem rodziców (opiekunów 

prawnych) ucznia o fakcie udzielenia nagrody. 

5. Rodzice ucznia lub uczeń mogą wnieść zastrzeżenia na piśmie  od udzielonej 

uczniowi nagrody (a,b,d,d,e,f,g,h,i) w terminie 7 dni do Dyrektora Szkoły. W celu 

rozpatrzenia zastrzeżeń Dyrektor Szkoły powołuje komisję (w skład której 

wchodzą: psycholog, wychowawca, nauczyciel wskazany przez Dyrektora 

Szkoły). Komisja odwoławcza rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 7 dni i podejmuje 

ostateczną decyzję o cofnięciu przyznania nagrody lub jej utrzymaniu. Od tej 

decyzji nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 39. 

 

1. W Szkole obowiązuje Regulamin Ucznia. 

2. Regulamin Ucznia jest zbiorem praw i obowiązków ucznia i uchwalany jest przez 
Radę Pedagogiczną. 

3. Zmiany w Regulaminie Ucznia mogą być wprowadzane przez Radę Pedagogiczną. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII. 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW ORAZ PRZYPADKI, W KTÓRYCH DZIECKO 

MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONE Z LISTY UCZNIÓW 

 

§ 40. 

 

1. Uczniem Szkoły może być wyłącznie dziecko, którego rodzice (opiekunowie 

prawni) akceptują zasady funkcjonowania Szkoły i postanowienia niniejszego 

Statutu oraz pozostałych wewnątrzszkolnych regulaminów i procedur.  

2. Do Szkoły może być przyjęty: 

a. każdy uczeń posiadający świadectwo promocji do danej klasy, po pozytywnym 

przejściu procedury kwalifikacyjnej; 

b. do klasy I – dziecko w wieku 7 lub 6 lat, które odbyło przynajmniej roczne 

przygotowanie przedszkolne i pozytywnie przeszło procedurę kwalifikacyjną; 

c. dziecko nie objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym 
rozpoczęcie nauki w szkole, na pisemną prośbę rodziców, posiadające opinię 

publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I w wieku 6 lat; decyzję w 

tej sprawie wydaje Dyrektor Szkoły; 

d. do oddziału przedszkolnego – mogą być przyjęte dzieci w wieku 6 lat do 

odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dzieci 
młodsze mogą zostać przyjęte do oddziału przedszkolnego za zgodą Dyrektora 

po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami; 

3. Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej -

Umowy o edukację szkolną, zawieranej z prawnymi opiekunami dziecka. Pierwsza 
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Umowa o edukację szkolną może zostać zawarta wyłącznie na okres jednego roku 

szkolnego, z zastrzeżeniem, iż  w przypadku umów o edukację szkolną 
zawieranych już w trakcie trwania roku szkolnego, umowa o edukację zostaje 

zawarta na okres od momentu rozpoczęcia edukacji dziecka w Szkole do 

zakończenia danego roku szkolnego. 

4. Przy naborze uczniów do Szkoły decyduje kolejność zgłoszeń, na podstawie 
procedury kwalifikacyjnej z zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły 

mają dzieci, które odbyły przygotowanie przedszkolne w placówkach 
prowadzonych przez Osobę Prowadzącą, przy zachowaniu terminu rekrutacji 

określonego przez Dyrektora Szkoły 

5. Przyjęcie ucznia do Szkoły odbywa się według następującej procedury 

kwalifikacyjnej: 

a. wypełnienie formularza kontaktowego przez stronę internetową Szkoły; 

b. wstępna rozmowa z rodzicami; 

c. rozmowa kwalifikacyjna z dzieckiem przeprowadzona przez psychologa 

szkolnego; 

d. dostarczenie do  Szkoły ostatniego świadectwa ucznia i pozytywnej opinii z 

poprzedniej szkoły;  

e. wpłata opłaty wpisowej, która równoznaczna jest ze zobowiązaniem się do 

przestrzegania dokumentów regulujących życie Szkoły; 

f. dostarczenie do sekretariatu Szkoły innych, wymaganych dokumentów dziecka 

w wyznaczonym przez Szkołę terminie; 

g. podpisania Umowy o edukację szkolną przez rodziców (opiekunów prawnych), 

co jest równoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania aktów regulujących 

działalność Szkoły. 

6. Uczniowie mogą być przyjmowani do Szkoły także w ciągu roku szkolnego, w 
miarę wolnych miejsc, po  tygodniowym pobycie kandydata w danym oddziale 

oraz po pozytywnym przejściu testu klasyfikacyjnego (z języka polskiego, 
matematyki oraz języka angielskiego lub innego przedmiotu w zależności od 

specyfiki oddziału i wymagań Szkoły). 

7. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 

8. Do Szkoły przyjmowane są dzieci w normie intelektualnej, dzieci nie posiadające 

orzeczenia do kształcenia specjalnego. 
9. Wszelkie spory wynikłe w trakcie procedury kwalifikacyjnej rozstrzyga  Osoba 

Prowadząca w  uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. 

10. Rodzice mają prawo odwołać się od decyzji Osoby Prowadzącej w przypadku  

niesatysfakcjonującego ich rozstrzygnięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

powiadomienia.  

11.Decyzja Osoby Prowadzącej w sprawie nieprzyjęcia ucznia do Szkoły jest 

ostateczna. 

12.Osoba przyjęta do Szkoły staje się jej uczniem z chwilą wpisania jej na listę 

uczniów. 

13.Warunkiem wpisania osoby na listę uczniów jest przestrzeganie ustaleń 

finansowych zawartych między Szkołą (Osobą Prowadzącą) i rodzicami 
(opiekunami prawnymi) uczniów, oraz zobowiązanie do przestrzegania 

wewnątrzszkolnych aktów prawnych,  w tym postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 41. 

 

1. Dyrektor może w drodze decyzji administracyjnej, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, skreślić dziecko z listy uczniów: 
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a. jeżeli uczeń narusza Statut i lekceważy obowiązki szkolne; 

b. w wypadku naruszenia przez ucznia na terenie Szkoły nietykalności cielesnej 

innych osób lub wyrażania gróźb karalnych względem innych uczniów, 

nauczycieli lub innych pracowników Szkoły; 

c. w wypadku zaboru lub celowego zniszczenia mienia Szkoły lub mienia innych 

osób przebywających na terenie Szkoły; 

d. gdy uczeń dopuszcza się przebywania na terenie Szkoły w stanie nietrzeźwym 
lub pod wpływem narkotyków, innych środków odurzających,  pali papierosy, 

posiada, przechowuje lub rozprowadza alkohol lub narkotyki; 

e. z powodu braku współpracy rodziców (opiekunów prawnych) w celu rozwiązania 

sygnalizowanych przez placówkę problemów wychowawczych; 

f. w przypadku braku promocji do następnej klasy, o ile w klasie programowo 

niższej brak wolnych miejsc; 

g. w przypadku orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o upośledzeniu 

umysłowym dziecka; 

h. gdy Rodzice zataili ważne informacje o Dziecku, które uniemożliwiają lub 
zakłócają jego pobyt w szkole jak również proces jego wychowania i kształcenia; 

i.    w przypadku wygaśnięcia, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy o edukację 
szkolną z jakiegokolwiek powodu na zasadach i w trybie określonych w rzeczonej 

umowie; 
j. gdy rodzice (opiekunowie prawni) dopuszczają do powstania opóźnienia w 

płatnościach czesnego za okres 2 miesięcy oraz innych należności na rzecz 

Szkoły lub Osoby Prowadzącej i nie uregulują zaległości mimo uprzedniego 
skutecznego wezwania na piśmie do uregulowania zaległości; 

k. gdy rodzice (opiekunowie prawni) podważają dobre imię placówki, zachowują się 
nagannie wobec innych uczniów lub ich rodziców (opiekunów prawnych), a także 
wobec nauczycieli i pracowników zakłócając prawidłowe funkcjonowanie Szkoły.  

2. O skreśleniu ucznia z listy uczniów Dyrektor Szkoły jest zobowiązany niezwłocznie 
poinformować rodziców lub opiekunów prawnych ucznia w trybie przyjętym przez 

Szkołę do komunikacji z rodzicami.  

3. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany poinformować o skreśleniu z listy uczniów szkołę 

rejonową właściwą dla miejsca zamieszkania ucznia, w celu umożliwienia dalszej 

realizacji obowiązku szkolnego dziecka. 

4. Z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów mogą  wystąpić: 

a. Dyrektor Szkoły; 

b. Rada Pedagogiczna. 

 

§ 42. 

 

Rodzice (opiekunowie prawni) mogą odwołać się od decyzji Dyrektora Szkoły o 
skreśleniu z listy uczniów do Mazowieckiego Kuratora Oświaty nadzorującego Szkołę 

za pośrednictwem Dyrektora Szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego.  
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ROZDZIAŁ IX. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

 

§ 43. 

 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do: 

a. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych                  

w klasie i w Szkole; 

b. uzyskiwania bieżącej, rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego 

wychowania i rozwoju;  

c. konsultacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci; 

d. bezpośredniego kontaktu z nauczycielami Szkoły; 

e. wyrażania swoich opinii o pracy Szkoły, służących podnoszeniu jakości 

kształcenia i wychowania;  

f. wspierania Szkoły różnymi formami działalności; 

g. zapoznania się ze Statutem Szkoły oraz regulacjami i procedurami 

obowiązującymi w Szkole; 

h. organizowania, w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Szkoły, zebrań na terenie 

Szkoły i godzinach jej funkcjonowania dotyczących spraw dydaktyczno-

wychowawczych.   

2. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest: 

a. zapoznanie się ze Statutem Szkoły oraz wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania, jak również złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się w 

powyższymi dokumentami;  

b. przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły, regulaminów i procedur 

obowiązujących w Szkole; 

c. zapewnienie dziecku regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia 

szkolne; 

d. zapewnienie dziecku warunków przygotowania się do zajęć szkolnych; 

e. przestrzeganie terminowych wpłat czesnego oraz innych opłat na rzecz Szkoły; 

f. usprawiedliwianie nieobecności dziecka na lekcjach, zgłaszanie planowanej 

dłuższej nieobecności; 

g. osobiste przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Szkoły, z zastrzeżeniem ust. 

3. poniżej; 

h. systematyczne współdziałanie z nauczycielami i pracownikami Szkoły w 

zakresie wychowania dziecka; 

i. branie udziału w organizowanych przez Szkołę dla nich spotkaniach; 

j. przekazanie Szkole wszystkich informacji o zdrowiu Dziecka, które mogą mieć 
wpływ na jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym, w szczególności takie, 

które mogłyby uniemożliwić lub zakłócić pobyt Dziecka i innych Uczniów w 
Szkole - celem oceny możliwości przyjęcia go do Szkoły, a w przyszłości w celu 

zapewnienia odpowiedniego procesu jego kształcenia i wychowania.  

3. Odbieranie dziecka ze Szkoły przez inną osobę niż opiekun prawny wymaga 

pisemnego Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, a samodzielny powrót 

dziecka do domu pisemnego Oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych). 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia odpowiadają materialnie za szkodę, którą 

uczeń wyrządził. 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wypowiedzieć umowę o naukę w 

przypadkach wskazanych w rzeczonej umowie. 



- 34 - 

6. Osoba prowadząca ma prawo wypowiedzieć umowę o naukę w przypadkach 

wskazanych w rzeczonej umowie.  

7. W przypadku wypowiedzenia/rozwiązania umowy o naukę rodzice są zobowiązani  

do zapłaty zobowiązań wynikających z umowy o naukę za okres do jej 

rozwiązania lub wygaśnięcia.    

 

ROZDZIAŁ  X. 

 

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  

NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY 

 

§ 44. 

 

Działalność Szkoły finansowana jest z następujących środków: 

1. czesne uiszczane przez rodziców lub opiekunów; 

2. jednorazowej opłaty wpisowej; 

3. darowizny; 

4. dotacje udzielane zgodnie z ustawą o z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59). 

 

 
 

ROZDZIAŁ XI. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

 

§ 45. 

 

Regulaminy określające działalność organów Szkoły, jak również wynikające z zadań 

Szkoły, nie mogą być sprzeczne z przepisami niniejszego Statutu, jak również z 

innymi przepisami prawa.  

 

§ 46. 

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 47. 

 

Szkoła tworzy własny ceremoniał szkolny. 

 

§ 48. 

 

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 
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§ 49. 

1. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane uchwałami Rady 

Pedagogicznej podjętymi bezwzględną większością głosów oraz w trybie 
obowiązującym dla jego uchwalenia i zatwierdzenia. 

2. Po dokonaniu zmiany Statutu, Dyrektor Szkoły opracuje ujednolicony tekst 

Statutu Szkoły.  

 

§ 50. 

 

1. Niniejszy Statut nadany jest przez Osobę Prowadzącą i wchodzi w życie z dniem               
12 sierpnia września 2019r. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc statut dotychczas 

obowiązujący nadany przez Osobę prowadzącą z dniem 1 września 2017r.  

 

§ 51. 

 

Obowiązkiem rodzica jest zapoznanie się ze Statutem oraz pisemne potwierdzenie 

jego znajomości. Statut jest integralną częścią umowy zawartej ze szkołą. 

 

 

§ 52. 

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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PODSTAWA PRAWNA  

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59) 

2.Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji 

oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz. 949 z dnia 2017.05.16). 

3.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r., poz. 649). 

1. Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z 

późn. zm.)).  

2. Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw.  

3. Ustawa z dnia 11 kwietni 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw.  

4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami.  

5. Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.  

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami.  

7. Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad działania 

publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych i innych publicznych poradni 

specjalistycznych.  

8. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania i organizacji pracy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2014r. poz. 1157) 
10. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola i placówki krajoznawstwa i turystyki.  

11. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

innych z późniejszymi zmianami.  

12. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z późniejszymi zmianami.  

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych 

typów szkół do innych.  

14. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych.  

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

niektórych innych ustaw ( Dz.U.Nr 56 z 7 kwietnia 2009r.,poz. 456).  

16. Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole 

programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz dopuszczania do użytku 

szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89 z 2009r., poz. 730).  

 

 


