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ROZDZIAŁ I 
 

Informacje podstawowe 
 

Statut opracowany został na podstawie obowiązujących w oświacie aktów prawnych: 
1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Obwieszczenie 329 Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329/z późniejszymi zmianami/. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w 
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych 
/Dz. U. z 2001 r. nr 29, poz. 323/ z późniejszymi zmianami. 

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 1997 r. nr 56, poz. 357 z 
późniejszymi zmianami/. 

4. Przepisy wykonawcze. 
 

Informacje o szkole 
 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 jest 6-letnią szkołą publiczną. 
 
2. Siedzibą szkoły jest miasto Oława, budynek umieszczony przy ulicy Rybackiej 6A /sześć 

a/  
 

3. Szkoła nosi imię Jakuba Sobieskiego. 
 

4. Szkoła posiada sztandar. 
 

5. Obsługę finansową i techniczną prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-
Wychowawczych w Oławie. 

 
6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister Edukacji Narodowej poprzez swój 

organ – Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 
 

7. Do szkoły dyrektor przyjmuje uczniów:  
� z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,  
� na prośbę rodziców /prawnych opiekunów/ dzieci zamieszkałe poza obwodem, 

jeśli są wolne miejsca z powiadomieniem dyrektora szkoły, w którym obwodzie 
mieszka uczeń. 

 
8. Do obwodu szkoły należą ulice:  

Rybacka, Młyńska, Żołnierza Polskiego, Nowa, Magazynowa, B. Chrobrego, Oleśnicka, 
Bażantowa, Na Grobli, Wierzbowa, Odrzańska, Brzozowa, Kasztanowa, Orla, Żurawia, 
Sportowa, Nadbrzeżna, Zwierzyniecka, Księdza Janowskiego, Krucza Słowicza, Sokola.  

 
RODZIAŁ II 

 
A. Cele i zadania szkoły 

 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Oławie im. Jakuba Sobieskiego realizuje cele i zadania określone w 
ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 
 

1. Szkoła zapewnia uczniom: 
� naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze 

zrozumieniem, 
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� poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia 

� dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięci samego opanowania 
przekazywanych treści, 

� rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 
/przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp./, 

� rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 
� traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą 

w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i 
siebie, 

� poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego. 
 

2. Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy 
edukacyjnej. Starają się: 
� rozwijać poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od 

dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 
� rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację 

świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających 
systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego, 

� rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego 
indywidualne zdolności twórcze, 

� umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i 
trudnych celów, 

� rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz 
postaci historycznych od fantastycznych, 

� kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność 
fizyczną; wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, 
psychicznego i duchowego, 

� rozwijać umiejętności dziecka w poznawaniu siebie oraz otoczenia rodzinnego, 
społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego 
doświadczeniu, 

� wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej, 
� stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, 

muzycznej i ruchowej, 
� zapewnić warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz 

zachowań prozdrowotnych,  
� zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i 

zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną, 
� uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu 

równych szans, 
� stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie 
� stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci. 

3. Zadaniem szkoły jest wpajanie dzieciom uniwersalnych zasad etycznych, moralnych, 
kształtowanie świadomości Polaka, Europejczyka, otwartego na wartości kultury, 
wychowanego w duchu poszanowania takich wartości jak: tolerancja, sprawiedliwość, 
wolność i demokracja. 

 
B. Sposób wykonywania zadań szkoły 

  
1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad, 

stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez: 
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� zapewnienie uczniom uczestnictwa w życiu intelektualnym i kulturalnym szkoły i 
środowiska, inspirowanie jego treści i form oraz rozwijanie samorządnej 
działalności uczniów i organizacji uczniowskich, 

� stwarzanie odpowiedniej atmosfery wychowawczej dla prawidłowego rozwoju 
intelektualnego, społecznego, moralnego, etycznego, fizycznego, rozwijania 
własnych uzdolnień i zainteresowań. 

2. Szkoła wdraża uczniów do: 
� planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz 

większej odpowiedzialności, 
� skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się 
językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień, 

� efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 
międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, przestrzegania 
obowiązujących norm, 

� rozwiązywania problemów w twórczy sposób – wykorzystania zdobytej wiedzy w 
praktyce, 

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

 
3. Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci, 

a nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. 

4. Szkoła pozostawia rodzicom i uczniom pełną swobodę wyborów politycznych i religijnych 
zgodnie z Konstytucją RP. 

 
C. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 

 
Szczegółowe zasady oceniania uczniów zawarte zostały w Wewnątrzszkolnym Systemie 
Oceniania – stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu.  
 

D. Organizacja zajęć dodatkowych 
 
Szkoła organizuje następujące zajęcia dla uczniów uwzględniając ich potrzeby rozwojowe oraz 
zainteresowania: 
� zajęcia obowiązkowe, 
� zajęcia pozalekcyjne, 
� zajęcia realizujące programy profilaktyczne, 
� godziny do dyspozycji wychowawcy, 
� imprezy okolicznościowe, 
� uroczystości szkolne i państwowe.  

 
 

E. Formy opieki i pomocy dzieciom 
 

1. W celu udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej szkoła współpracuje z 
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i 
specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.  

 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, polega na: 
� diagnozowaniu środowiska ucznia, 
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� rozpoznawaniu potencjalnych możliwości indywidualnych potrzeb ucznia i 
umożliwianiu ich zaspokojenia, 

� rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 
� wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 
� podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły, 
� prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców, 
� wspieraniu rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia, 
� wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
� umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców, 
� podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie: 
� zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, 
� zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
� zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, 
� porad dla uczniów, 
� porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 
 

4. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, zajęciami psychoedukacyjnymi 
wymaga zgody rodziców. 

5. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne 
opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia 
prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. 

 
6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  
 

7. Pomoc jest udzielana na wniosek: 
� ucznia, 
� rodziców, 
� nauczyciela lub wychowawcy, 
� pedagoga. 
 

8. Szkoła udziela stałej lub doraźnej pomocy materialnej swoim uczniom w miarę 
posiadanych środków. 

 
9. Forma pomocy zależy od konkretnej sytuacji rodzinnej ucznia: bezpłatne obiady, dary 

rzeczowe - odzież, książki. 
 

10. W celu pomocy swoim uczniom szkoła współpracuje z MOPS-em, PCK i innymi 
instytucjami. 

11. Za przyznanie pomocy i dokładne rozpoznanie sytuacji ucznia odpowiada pedagog 
szkolny. 

 
F. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w 

zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki 
 

1. Rodzice mają prawo do znajomości i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych szkoły. 
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2. Rodzice mają prawo do znajomości podstawy programowej z poszczególnych 
przedmiotów, wymagań edukacyjnych, form sprawdzania wiedzy uczniów oraz 
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

 
3. Wychowawca klasy zapoznaje rodziców z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i ze 

Statutem szkoły. 
 
4. Rodzice lub opiekunowie ucznia mają prawo odwołać się do dyrektora szkoły od oceny 

pozytywnej z przedmiotu, jeśli uważają, że ocena jest zaniżona. 
 
5. Pisemne odwołanie składają w terminie 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej.  
 
6. Wychowawca klasy, a w miarę potrzeb i inni nauczyciele uczący w danej klasie, w 

indywidualnych kontaktach z rodzicami udzielają rzetelnej informacji na temat ucznia, jego 
zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce.  

 
7. Wychowawca klasy zapoznaje rodziców z terminami konsultacji stałych oraz z terminami 

konsultacji doraźnych. 
 
8. Rodzice bądź opiekunowie ucznia mają obowiązek do pisemnego usprawiedliwienia 

nieobecności.  
 
9. Usprawiedliwienia winny być przedstawione w terminie do jednego tygodnia od daty 

nieobecności. 
 
10.W celu wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych, rodzice są zobowiązani 

do kontaktowania się z wychowawcą bądź nauczycielami uczącymi w danej klasie. 
Rodzice mają również obowiązek zgłosić się do szkoły na wezwanie wystosowane przez 
wychowawcę bądź dyrektora szkoły. 

 
11.Rodzice uczniów współuczestniczą w tworzeniu prawa szkolnego.  
 
12.W miarę możliwości własnych rodzice świadczą usługi na rzecz szkoły bądź wspierają 

finansowo działalność szkoły.  
 
13.Rodzice uczniów danego oddziału wybierają trójkę klasową w celu stałego 

reprezentowania w Radzie Rodziców. 
 
14.Trójki klasowe mogą wspierać działania wychowawcy, współuczestniczyć w 

organizowaniu imprez klasowych i czasu wolnego młodzieży. 
 

G. Program Wychowawczy Szkoły. 
 

1. Szkoła winna być instytucją demokratyczną, kontynuującą sprawdzone tradycje, w której 
będzie zawsze miejsce dla tolerancji, kultu nauki, wysokich wymagań zawodowych oraz 
wzajemnego szacunku. 

 
2. Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów starają się, aby było to także miejsce 

bezpieczne, interesujące, przyjazne dzieciom. 
 

3. Podstawą zamierzeń wychowawczych są wartości tj. prawda, dobro, mądrość, miłość, 
wolność. 
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4. Nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz dyrektor szkoły są dla siebie partnerami w 
codziennym realizowaniu nadrzędnego celu, jakim jest wszechstronny rozwój dziecka. 

 
5. Zadania edukacyjne obejmują: 

� wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędnych do podejmowania 
odpowiedzialnych wyborów życiowych,  

� kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, wdrażanie do 
samorządności,  

� wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, społecznością szkolną i lokalną, 
� kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych, 
� znajomość i odróżnianie wartości moralnych, 
� edukację prorodzinną, 
� znajomość tradycji europejskich , 
� przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
� kształtowanie osobowości prawej, uczciwej, mądrej, dobrej i twórczej, 
 

6. Praca dydaktyczno – wychowawcza uwzględnia: 
� poziom wiedzy merytorycznej oraz praktyczne umiejętności zdobywania i 

przekazywania wiedzy,  
� udział w konkursach i olimpiadach, 
� formy zajęć integracyjnych, 
� szukanie przyczyn, niepowodzeń szkolnych – diagnozowanie i zapobieganie 

stresom,  
� przyczyny absencji – współpraca z domem rodzinnym, 
� udział uczniów w życie kulturalnym szkoły i środowiska, 
� formy samorządności - popieranie działań uczniów, które są źródłem 

samodzielności,  
� stwarzanie właściwej atmosfery dydaktyczno – wychowawczej w zespołach 

klasowych. 
 

7. Elementy wychowania niezbędne w procesie wychowania: 
� poszanowanie symboli narodowych, religijnych oraz szkolnych, tolerancja, 

szacunek, aktywne przeciwdziałanie złu i tendencjom patologicznym, 
� znajomość Deklaracji Praw Dziecka, Deklaracji Praw Człowieka ,  
� wychowanie do twórczej działalności, zaangażowanej pracy poprzez 

przekazanie rzetelnej wiedzy, traktowanie ucznia jako partnera, rozwijanie 
indywidualnych uzdolnień, zainteresowań uczniów, 

� kształtowanie właściwych cech charakteru /pracowitość, umiejętność 
pokonywania trudności, wdrażanie do samodoskonalenia się, korzystania z 
wartości zdrowotnych, sportu, właściwego relaksu/. 

 
8. Inicjatywy wychowawcze i profilaktyka: 

� przeprowadzanie ogólnokrajowych i regionalnych programów profilaktyki 
uzależnień propagowanych przez media i instytucje zajmujące się tematyką 
profilaktyki,  

� organizacja zajęć informacyjno – ostrzegawczych realizowanych przez policję, 
� promowanie w szerokim zakresie i utrwalanie zasad zdrowego trybu życia, 
� kontynuacja wszystkich form pracy uaktywniających twórczo uczniów: 

przeglądy artystyczne, inscenizacje teatralne wystawiane w szkole i w 
środowisku lokalnym, konkursy przedmiotowe szkolne i ogólnopolskie, 
promowanie uczniów zdolnych np. poprzez wystawy prac i udział uczniów w 
zawodach sportowych, 

� usprawnianie przepływu informacji na linii szkoła – dom – uczeń – środowisko, 
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� niwelowanie przypadków zagrożeń i niedostosowania społecznego /funkcja i 
rola pedagoga szkolnego/.  

 
9. Program Wychowawczy Szkoły stanowi załącznik nr 2 do Statutu. 

 
RODZIAŁ III 

 
Organy szkoły 

1. Organami szkoły współdziałającej w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych są: 
Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

2. Organy szkoły mają możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach 
swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty. 

3. Organem kompetentnym do rozstrzygania sporów na terenie szkoły jest dyrektor. 
Dotyczy to wszystkich sporów między pracownikami a uczniami oraz poszczególnymi 
organami szkoły. 
Dyrektor wykonuje swoje uprawnienia zasięgając opinii zainteresowanych stron i działa 
w ramach ustalonych prawem. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie się do 
organu prowadzącego szkołę. 

 
4. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. 
 

5. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 
a) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, 
b) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, 
c) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych w 

celu realizacji zadań statutowych szkoły, 
d) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów 

i wychowanków. 
 
6. Obowiązki dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty.  

Dyrektor: 
a) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
b) wydaje zarządzenia wewnętrzne, 
c) ustala podział kompetencji i zakres obowiązków wszystkich pracowników 

szkoły, 
d) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły / na dany rok szkolny /,  
e) powierza funkcje kierownicze w szkole i dokonuje odwołania z nich po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej,  
f) podejmuje decyzje dotyczące: 
� zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych  pracowników szkoły, 
� przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 
� wystosowania wniosków o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
 

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:   
� zatwierdzanie planów pracy szkoły,  
� zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
� ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
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8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
� organizację pracy szkoły, 
� wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 
� propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego. 
 

9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  
 
10. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady 

pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli innych pracowników szkoły. 

 
11.  W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. 

 
12.  Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin 

Samorządu Uczniowskiego. 
 

13. Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach a w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 
� prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 

wymaganiami, 
� prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
� prawo do organizacji życia szkolnego, 
� prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
� prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej. 

 
14.  W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
 
15. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem szkoły. 
 

16. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami 
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

 
17. W celu wspierania działalności szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych 

składek rodziców oraz innych źródeł. 
  
Zasady Współdziałania Organów Szkoły i Tryb Rozstrzygania Sporów. 

 
1. Spory kompetencyjne lub inne sytuacje konfliktowe między organami szkoły 

powinny być rozwiązywane na drodze polubownej ugody. 
 

2. W przypadku braku polubownej zgody stronom przysługuje prawo zwrócenia się do 
organu prowadzącego o rozstrzygnięcie sporu. 

 
3. Spory między pracownikami szkoły oraz spory między uczniami i nauczycielami 

rozstrzygane są przez dyrektora po wysłuchaniu zainteresowanych stron i 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 

Dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję w ciągu 30 dni i przekazuje informacje 
zainteresowanym stronom na piśmie.  
 

4. Spory wewnątrzklasowe rozstrzyga cała klasa z wychowawcą. 
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5. W przypadku naruszenia praw członków społeczności szkolnej osobą upoważnioną 
do przeprowadzenia analizy sprawy jest dyrektor, pedagog szkolny lub opiekun 
samorządu uczniowskiego. Jeżeli jedną ze stron sporu jest dyrektor /wicedyrektor/ 
sprawę można przekazać organowi pełniącemu nadzór pedagogiczny. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Organizacja szkoły 

1. Za działalność szkoły odpowiada organ prowadzący szkołę. Do jego zadań należy w 
szczególności: 
� zapewnienie dobrego działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki, 
� wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych,  
� zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, 
� wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania i wychowania. 

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty: 
� wykonuje zadania organu wyższego stopnia w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki, 
� opiniuje arkusz organizacyjny szkoły, 
� bada potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego, 
� dokonuje zmian w organizacji roku szkolnego. 

3. Procedury sprawowania nadzoru pedagogicznego: 
� procedura monitorowania jakości organizacji pracy i rozwoju szkoły, 
� procedura pogłębionej diagnozy wybranych obszarów szkoły, 
� procedura mierzenia jakości szkoły, 
� wspomaganie rozwoju szkoły. 

4. Szkoła: 
a) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 
b) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności, 
c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje oraz innych specjalistów 

według potrzeb w danym roku szkolnym,   
d) realizuje :  

� programy nauczania uwzględniające podstawę programową 
kształcenia ogólnego, 

� ramowy plan nauczania, 
� ustalone przez ministra zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów. 
 

5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno -wychowawczych szkoły są:  
� obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 
� zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane 

dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia 
wspomagające rozwój dzieci zaburzeniami rozwojowymi, 

� nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 
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6. Organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy rozpoczynania i 
kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych i ferii podaje 
corocznie Minister Edukacji Narodowej i Sportu.  

 
7. Organizacja danego roku szkolnego jest podana uczniom, rodzicom i nauczycielom na 

tablicy ogłoszeń.  
 

8. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 
kalendarzowy, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do 12 roku życia.  

 
9. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 

września kończy 6 lat i otrzymało pozytywną opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

 
10. W uzasadnionych przypadkach spełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko może być 
odroczone nie dłużej jednak niż o l rok - również po zasięgnięciu opinii poradni 
psychologiczno - pedagogicznej. 
 
11. Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i 
młodzieży upośledzonych umysłowo w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych 
organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
12. Spełnianie obowiązku szkolnego kontroluje pedagog szkolny. 
 
13. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 
� dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka, 
� zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
� zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych. 
 

  14. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 

15. W ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin sprawdzający zgodny z odrębnymi 
przepisami. 

 
16. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalony na podstawie arkusza organizacyjnego szkoły. 
 
17. Szkoła organizuje uroczystości szkolne zgodne z corocznym kalendarzem imprez 

zatwierdzonym przez radę pedagogiczną. 
 
18. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne oraz świetlicę z dożywianiem.  
 
19. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy szkolnej odpowiada 
wychowawca świetlicy, który zgodnie z pisemnymi oświadczeniami rodziców przyjmuje i 
wysyła dziecko do domu.  
 
20. Rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych osobiście doprowadzają dzieci do szkoły 
i odbierają po skończonych zajęciach. 

 
  21. Jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, którym opiekuje się wychowawca. 

 
 22. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki, 
wychowania fizycznego: 
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� podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych informatyki w 
oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, 

� zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 
uczniów, 

� w przypadku mniejszej liczebności klas podziału można dokonać za zgodą organu 
prowadzącego szkołę. 

 
23. Na zajęcia stałe nadobowiązkowe i specjalistyczne szkoła nie organizuje zastępstw. Przy 
długiej nieobecności prowadzącego zastępstwa są organizowane pod warunkiem 
zapewnienia specjalisty. 
  
24. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego - decyzję podejmuje dyrektor 
szkoły na podstawie pisemnego wniosku rodziców /opiekunów/ i zaświadczenia lekarskiego. 

 
25. W szkole przed i po lekcjach oraz w czasie przerw międzylekcyjnych organizowane są 
dyżury nauczycieli - czas i miejsce określa grafik umieszczony w pokoju nauczycielskim. 
 
26. Nauczyciele - dyżurni odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, za ład i porządek w 
wyznaczonych miejscach. 

 
27. Nauczyciele danego przedmiotu i grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 
samokształceniowe . 

 
 28. Do zadań zespołu samokształceniowego należy: 

� wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, 
� opracowanie kryteriów oceniania osiągnięć uczniów; ewaluacja i monitoring rozwoju 

ich umiejętności, 
� doskonalenie metod pracy z uczniem, 
� organizacja konkursów  i opracowywanie narzędzi do badania określonych 

umiejętności. 
 

 29. Uczniowie nie uczęszczający na lekcję religii przychodzą później, wracają wcześniej lub 
uczestniczą w zajęciach świetlicowych bądź bibliotecznych. 

 
 30. W czasie zajęć uczniów poza terenem szkoły / wyjścia do kina, teatru ,podczas wycieczki / 
opiekę nad uczniami sprawuje wychowawca klasy lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 
szkoły. 
 

31. Regulamin wycieczki szkolnej. 
a) Każda wycieczka szkolna stanowi integralną część działalności dydaktycznej i 

wychowawczej szkoły. 
b) Wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny być dostosowane do potrzeb i 

zainteresowań uczniów, wieku, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. 
c) Program każdej wycieczki musi być znany wszystkim uczestnikom i stosownie 

przygotowany - szczególnie wycieczek specjalistycznych. 
d) Wszystkie ustalenia muszą być zgodne z odrębnymi przepisami. 
e) Każda wycieczka musi mieć pełne zabezpieczenie materialne / potwierdzenia o 

noclegach, żywienie, gotówka, bilety itp./. 
f) Po każdej wycieczce musi nastąpić rozliczenie przed uczestnikami i ich rodzicami oraz 

przed ewentualnymi sponsorami. 
g) Odpowiedzialnym opiekunem grupy wycieczkowej może być tylko nauczyciel. 
h) Każda wycieczka musi być zabezpieczona w podstawowe środki medyczne. 
i) Normy uczestników na jednego opiekuna: 

� wycieczka na terenie miejsca zamieszkania bez korzystania z publicznych 
środków lokomocji – 30 osób, 
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� wycieczka na terenie miejsca zamieszkania z korzystaniem publicznych środków 
lokomocji – 15 osób, 

� wycieczka autokarem poza miejscowość, w której znajduje się szkoła - 15 do 20 
osób, 

� wycieczka poza miejscowość, w której znajduje się szkoła publicznymi środkami 
lokomocji – do 15 osób, 

� wszystkie wycieczki specjalistyczne, obok wymogów dodatkowych / np. karta 
pływacka każdego uczestnika wycieczki kajakowej / - do 10 osób. 

 
32. Obowiązująca dokumentacja: 

� karta wycieczki szkolnej wypełniona tydzień przed wycieczką w 2 egzemplarzach, 
� zezwolenie rodziców na udział w wycieczce zebrane przed wycieczką, 
� lista uczestników wycieczki sporządzona przed wycieczką. 
 

  33. Udział uczniów w wycieczkach jest dobrowolny. 
 

34. Uczniowie nie biorący udziału w wycieczce uczestniczą w zajęciach lekcyjnych. 
 

35.Koszt uczestnictwa kierownika i opiekunów pokrywają uczniowie. 
 

36. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada pomieszczenia: 
� sale lekcyjne wyposażone w pomoce naukowe i sprzęt, 
� pracownie przedmiotowe: historyczna, informatyczna, polonistyczna, techniczna, 

plastyczna, matematyczna, 
� sklepik, 
� pomieszczenie dla działalności organizacji uczniów, 
� świetlicę szkolną, 
� gabinet terapii pedagogicznej, 
� gabinet lekarski, dentystyczny, 
� pomieszczenia administracyjne, 
� boisko szkolne, sale gimnastyczne, 
� szatnię, 
� archiwum, 
� stołówkę szkolną, 
� bibliotekę, czytelnię, 
� pokój nauczycielski. 
 

37. Szkoła zapewnia uczniom, nauczycielom i innym osobom korzystanie z wszystkich 
pomieszczeń i urządzeń jakimi szkoła dysponuje za zgodą dyrektora. 

 
38. Uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły tylko pod opieką nauczyciela lub osoby 
dorosłej, upoważnionej przez dyrektora szkoły. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
 

Nauczyciele i pracownicy szkoły. 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników 
obsługi. 

2. Zasady zatrudniania, kwalifikacje oraz warunki pracy i płacy pracowników określają odrębne 
przepisy. 

3. Liczbę pracowników szkoły ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 
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4. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników nie będących nauczycielami określa dyrektor 
szkoły w przydziale czynności. 

5. Szczegółowe obowiązki nauczycieli określają odrębne przepisy i zakres czynności 
sporządzony przez dyrektora szkoły na dany rok szkolny. 

6. Podstawowe zadania wszystkich nauczycieli: 
� prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej zgodnie z 

poszanowaniem przepisów prawa, wiedzą i umiejętnościami, 
� dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 
� odpowiedzialność za powierzony sprzęt i pomoce wymienione w księdze 

inwentarzowej, 
� doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu swojej wiedz 

merytorycznej, 
� współpraca z rodzicami na temat aktywności, postawy, zaangażowania dziecka oraz 

jego osiągnięć i porażek, 
� dbanie o bezstronność, obiektywizm i jawność przy ocenianiu uczniów, 
� przygotowanie rozkładów materiału do wszystkich nauczanych przedmiotów i 

zajęć nadobowiązkowych. 
 

7. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy. 
 
8. Nauczycielom dokształcającym się dyrektor szkoły może ustalić 4-dniowy tydzień pracy.  
 
9. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi nie więcej niż 40 

godzin na tydzień.  
 
10. W ramach czasu pracy o którym mowa w punkcie nauczyciel obowiązany jest realizować: 

� zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 
� zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, 
� samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, 
�  zadania powierzone przez dyrektora szkoły.  
 

11. ABC nauczyciela naszej szkoły  
a) Posiada wiedzę merytoryczną i pedagogiczną oraz wykazuje umiejętności 

metodyczne i organizacyjne. 
b) Pracuje na oczekiwanym w szkole poziomie pracy edukacyjnej.  
c) Wykazuje postawy aktywne i twórcze w pracy szkolnej.  
d) Umie i stosuje narzędzia pomiaru, posługuje się procedurami mierzenia 

jakości.  
e) Rzetelnie realizuje swoje zadania, w tym:  

� rozpoznaje potrzeby edukacyjne uczniów, 
� motywuje uczniów do osiągania sukcesów,  
� kształci u uczniów postawy moralne i obywatelskie, 
� jest pozytywnie postrzegany przez uczniów i ich rodziców,  
� stosuje aktywne metody nauczania. 

f) Zna prawo oświatowe. 
g) Uczestniczy w tworzeniu prawa 

wewnątrzszkolnego. 
 

12. Obowiązki wychowawcy klasowego: 
� opracowuje w oparciu o program wychowawczy, plan pracy szkoły i plan imprez szkolnych, 

klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami i uczniami, 
� systematycznie podejmuje wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery w 

klasie, 
� przeprowadza działania pozwalające poznać problemy wychowanków oraz ich potrzeby 

opiekuńczo-wychowawcze z zachowaniem prawa do prywatności i intymności, 
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� współdziała z domem rodzicielskim / prawnymi opiekunami /ucznia i klasową radą 
rodziców w zakresie oddziaływania wychowawczego na uczniów/, 

� kontroluje postępy w nauce i frekwencję ucznia pozostając w kontakcie z rodzicami, 
� uczestniczy w ważnych dla klasy wydarzeniach i współorganizuje je  
� organizuje kontakty z rodzicami: zebrania klasowe, rozmowy indywidualne, 
� systematycznie prowadzi dokumentację klasową, 
� współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, koordynuje ich działania, 

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

� współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami w zakresie rozpoznawania 
potrzeb i trudności uczniów, 

� informuje uczniów i rodziców o ocenach zachowania i procedurach ich ustalania tzw. 
WSO, 

� kieruje wycieczkami klasowymi, organizuje wieczorki, zabawy, wyjazdy do teatru, 
muzeum i inne imprezy, 

� w uzasadnionych przypadkach odwiedza wraz z pedagogiem szkolnym wychowanka w 
jego miejscu zamieszkania, 

� podejmuje określone działania wychowawcze dostosowane do zaistniałego problemu. 
 

13.Nauczyciel - wychowawca stanowi wzór osobowy dla swoich wychowanków. Wzbudza 
zaufanie swoim sposobem bycia, życzliwością, otwartością na sprawy i problemy dziecka. 
Jest jego opiekunem, doradcą, przewodnikiem, powiernikiem. Kształtuje postawę otwartości 
na dobro, prawdę, piękno i sprawiedliwość. 
Jeśli wychowawca klasy nie wypełnia wyżej wymienionych zadań wówczas samorząd klasy, 
dwie trzecie uczniów danej klasy bądź ich rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora 
szkoły o zmianę wychowawcy. 
 Dyrektor szkoły spełnia rolę arbitra w sporze klasa – wychowawca. W wypadku, gdy konflikt 
nie został rozwiązany, dyrektor szkoły może powierzyć funkcję wychowawcy innemu 
nauczycielowi. 

 
13. Obowiązki pedagoga szkolnego: 
 
� rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 
� określanie form i sposobów udzielania uczniom /w tym z wybitnymi uzdolnieniami/ 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 
� organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli,  
� podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i realizowanych programów profilaktycznych, 
� wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, 
� działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej. Pedagog realizuje swoje zadania i współpracuje z instytucjami tj. 
MOPS, Policja, Sąd itp.  

 
15.Obowiązki bibliotekarza szkolnego:  
� udostępnianie zbiorów bibliotecznych nauczycielom, uczniom i innym pracownikom 

szkoły, 
� udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych, 

tekstowych,    
� prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego, 
� organizowanie konkursów czytelniczych, 
� prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej, 
� zakup i oprawa książek, 
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� przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych 
klas, 

� organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej 
uczniów, 

� współpraca z nauczycielami szkoły w realizacji zadań statutowych szkoły, 
� współpraca z bibliotekami funkcjonującymi na terenie miasta Oława 
� opracowanie regulaminu biblioteki i czytelni, 
� uzgadnianie rocznych planów w zakresie gromadzenia zbiorów z radą pedagogiczną. 
 

16.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów 
oraz zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, także doskonaleniu warsztatu pracy 
nauczycieli. 

 
17.Biblioteka jest bankiem informacji na temat pracy szkoły. Gromadzi i udostępnia 

wszystkie dokumenty związane z pracą szkoły i pracą poszczególnych nauczycieli. 
 
  

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

1. W szkole powołane są stanowiska: 
� wicedyrektora, 
� kierownika administracyjno-gospodarczego, 
� samodzielnego referenta d/s administracyjnych i kadrowych. 
 

2. Do zadań wicedyrektora należy: 
� współpraca z dyrektorem i radą pedagogiczną przy ustalaniu planu pracy szkoły, 
� dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy, 
� dbanie o prawidłową realizację programów nauczania, 
� dążenie do systematycznego podnoszenia jakości pracy szkoły, 
� sprawowanie wewnątrzszkolnego nadzoru pedagogicznego, 
� udzielanie nauczycielom instruktażu i pomocy merytorycznej, 
� organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości realizacji 

programu nauczania, 
� monitorowanie jakości pracy szkoły, 
� dbałość o czystość, ład i porządek na terenie szkoły, 
� egzekwowanie realizacji przydzielonych czynności organizacyjno-dydaktycznych. 

 
3. Do zadań kierownika administracyjno - gospodarczego należy: 

� prowadzenie ksiąg inwentarzowych i materiałowych szkoły, 
� zamawianie i dokonywanie zakupów sprzętu i pomocy naukowych według potrzeb 

szkoły, 
� zakup środków czystości, prowadzenie ich ewidencji oraz wydawanie pracownikom 

obsługi, 
� nadzór i odpowiedzialność za czystość w budynku i otoczeniu szkoły, 
� dbanie o właściwe zabezpieczenie sprzętu i pomocy naukowych, współpraca z 

opiekunami sal i gabinetów w tym zakresie, 
� przygotowanie obiektu do prac remontowych i prowadzenie nadzoru nad ich 

przebiegiem, 
� nadzorowanie pełnego wykonania poleceń sanepidu, służb BHP i Ppoż. oraz 

wstępne szkolenie, 
� prowadzenie akt osobowych personelu obsługowego szkoły i nadzorowanie jakości 

pracy, 
� współpraca ze służbą zdrowia w zakresie higieny obiektu, 
� opieka nad archiwum szkolnym. 
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4. Do obowiązków samodzielnego referenta należy: 

� prowadzenie kancelarii szkolnej / dziennik korespondencyjny, ewidencja druków 
ścisłego zarachowania /, 

� prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów / księga uczniów, księga ewidencji 
dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i podlegających obowiązkowi szkolnemu /, 

� prowadzenie akt i spraw osobowych nauczycieli, 
� przechowywanie projektów organizacyjnych, sprawdzianów, planów pracy i 

dzienników, 
� sporządzanie sprawozdań i wykazów dotyczących działalności szkoły, spraw 

kadrowych oraz sprawozdań, 
� prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków uczniów, 
� prowadzenie akt szkolnych zgodnie z rzeczowym wykazem pism, 
� prowadzenie dokumentacji związanej z kapitałem początkowym ZUS, 
� obsługa administracyjna pracowników w sprawach związanych z funkcjonowaniem 

szkoły. 
 

ROZDZIAŁ VI 
 

Prawa i obowiązki ucznia. Kary i nagrody. 
 

1. Uczeń ma prawo: 
� do właściwego organizowania procesu kształcenia z zasadami higieny pracy  
umysłowej, 
� do opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją. 
� do pomocy materialnej w zależności od środków finansowych, którymi dysponuje 

szkoła, 
� życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczni – wychowawczo – 

opiekuńczym, 
� swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych, 
� rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
� pomocy w nauce poprzez: zespoły wyrównawcze, indywidualna pomoc nauczyciela, 

pomoc koleżeńska, 
� do informacji w tym do jawnej, umotywowanej oceny, 
� korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z ustalonymi regulaminami, 
� do działalności samorządowej i zrzeszania w organizacjach działających w szkole i 

poza szkołą, 
� do wypoczynku i rozsądnego obciążania pracami pisemnymi sprawdzającymi jego 

wiadomości i umiejętności, 
� prywatności swojego ciała, tajemnicy medycznej, 
� dyskrecji w sprawach osobistych, tajemnicy korespondencji, 
� zwolnienia z zajęć lekcyjnych jeżeli reprezentuje szkołę w konkursach, przeglądach i 

innych imprezach, 
� do poznania kryteriów oceniania zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania 

 
2. Uczeń ma obowiązek: 
� systematycznie i punktualnie chodzić na zajęcia lekcyjne, 
� brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, 

uzupełniać braki wynikające z nieobecności na lekcjach, 
� systematycznie pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy i umiejętności, 
� przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

osób, 
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� szanować godność osobistą drugiego człowieka, 
� wykorzystywać w pełni istniejące warunki do zdobycia wiedzy i umiejętności, 
� dbać o higienę osobistą, 
� godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, 
� ponosić odpowiedzialność za podjęte zadanie, 
� troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, 
� naprawiać wyrządzone przez siebie szkody, 
� dbać o honor szkoły. 

 
3. Uczniom przysługuje prawo do otrzymywania nagród za: 
� bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, 
� pracę społeczną na terenie szkoły i poza nią, 
� wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne. 

 
4. O przydział nagrody wnioskuje wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu, samorząd 

szkolny lub organizacja działająca na terenie szkoły / np. PCK /. 
 
5. Formy nagród: 
� pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów, 
� list pochwalny wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły, 
� dyplom uznania, 
� nagrody książkowe lub rzeczowe, 
� świadectwo z wyróżnieniem, 
� dofinansowanie wycieczki przez Radę Rodziców. 

 
6. Uczeń może być ukarany za: 
� niewypełnienie obowiązków szkolnych, 
� niewłaściwą postawę wobec kolegów i innych osób, 
� świadome łamanie przepisów BHP i przeciwpożarowych, 
� niszczenie mienia szkoły, 
� palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, rozprowadzanie narkotyków, 
� wnoszenie na teren szkoły środków pirotechnicznych i ostrych narzędzi, 
�  nieprzestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów i zarządzeń dyrektora 

szkoły. 
 

7. Za nieprzestrzeganie obowiązków uczeń może być ukarany: 
� upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy, 
� upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły, 
� przeniesieniem do równoległej klasy w szkole, 
� przeniesieniem do innej szkoły po uzyskaniu zgody kuratora oświaty. 
 

8. Przeniesieniem do równoległej klasy w szkole następuje na podstawie decyzji rady 
pedagogicznej za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów. 

 
9. Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić wówczas, gdy uczeń w sposób szczególnie 

rażący narusza zasady współżycia społecznego, wywiera szkodliwy wpływ na 
społeczność uczniowską oraz kiedy zawiodły wszystkie oddziaływania wychowawcze. 
Był już wcześniej ukarany naganą dyrektora szkoły i przeniesiony do innej klasy. 

 
10. Wykonywanie kary może zostać zawieszone na okres próbny, jeżeli uczeń uzyska 

poręczenie samorządu uczniowskiego lub rady pedagogicznej. Decyzję o zawieszeniu 
kary podejmuje dyrektor. 
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11. Od udzielonej kary uczniowi przysługuje prawo odwołania złożone na piśmie w terminie 
14 dni od jej ogłoszenia. Na prośbę ucznia odwołanie w jego imieniu może złożyć 
rodzic, pedagog szkolny, samorząd uczniowski, samorząd klasowy.  
� Kary nie mogą naruszać godności i nietykalności osobistej uczniów. 
� Wychowawca klasy ma obowiązek informowania rodziców /opiekunów/ ucznia o 

przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec niego kary. 
 

12. Przy składaniu odwołania musi być zachowana zasada stopniowania szczebla 
zarządzającego tzn.: 
� od kary orzeczonej przez wychowawcę uczeń może odwołać się pisemnie do 

dyrektora szkoły, 
� od kary orzeczonej przez dyrektora uczeń może odwołać się do rady pedagogicznej 

lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
13. Odwołanie od orzeczonej kary musi być rozpatrzone: 
� przez dyrektora w ciągu 30 dni, 
� przez radę pedagogiczną w ciągu 30 dni. 
 

14. W przypadkach niezależnych od w/w organów termin rozpatrzenia odwołania może 
ulec wydłużeniu.  

 
15. W przypadku łamania praw dziecka, uczeń, jego rodzice /opiekunowie prawni/ mają 

prawo składania skarg w postaci: 
� ustnej zgłoszonej wychowawcy klasy, 
� ustnej lub pisemnej złożonej do pedagoga szkolnego, 
� pisemnej złożonej do dyrektora szkoły, 
� pisemnej złożonej do Rzecznika Praw Ucznia w szkole, 
� pisemnej do Rzecznika Praw Ucznia w Kuratorium Oświaty. 
� Wychowawca, pedagog, do którego wpłynęła skarga rozpatruje ją w ciągu 14 dni. 

Dyrektor szkoły rozpatruje skargę w ciągu 30 dni i przekazuje odpowiedź w formie 
pisemnej. 

 
        16. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność materialną ponoszą  
              rodzice w terminie do jednego miesiąca od dnia powstania szkody. 
 

    17.Uczeń, który uległ wypadkowi w szkole lub poza nią, w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi, który powiadamia o wypadku 
szkolną służbę zdrowia i dyrektora szkoły. Władze szkolne przekazują informacje o 
wypadku i podjętych działaniach rodzicom /opiekunom/ ucznia w możliwie najszybszym 
terminie. 

 
18. W przypadkach losowych wychowawca klasy lub pedagog szkolny poprzez dyrektora 

szkoły występuje do Sądu Rodzinnego o ustalenie dla ucznia środka wychowawczego, 
przyznanie nadzoru kuratora lub innej prawnej decyzji adekwatnej do zaistniałej sytuacji 
wychowawczej, rodzinnej. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Szkoła używa druków i formularzy, w tym druków ścisłego zarachowania zgodnie z  
odrębnymi przepisami.  
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 
 

Nr 1 – Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

Nr 2 – Program Wychowawczy Szkoły. 

 


