
 
 
 
 

Statut 
 

Szkołó modstawowej nr 2 
w Kórniku 

 
 
 
 
 
 
 
 

tażnó od dnia 1 września O001 rokuK 
ze zmianami od O1 września O004 roku, od 1R marca O00S, od OS września O00S roku, od 1UK09KO007 rK, od 1OK01KO010rK,  
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- tekst jednolitó -
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fK kAwtAI TYm f pfbawfBA pwhlŁY 
 
 

§ NK 
pzkoła modstawowa nr O w hórnikuI zwana dalej pzkołąI jest publiczną szkołą podstawowąI działającą na 
podstawie aktu założócielskiego z dnia OVKMVKNVVP rK ustawó o sóstemie oświató z dnia T września NVVN 
roku z późniejszómi zmianami oraz ustawó – harta kauczóciela z dnia OS stócznia NVUO roku z 
późniejszómi zmianamiK 
pzkoła przójmuje nazwęW pzkoła modstawowa nr O w hórniku imK Teofili z aziałyńskich pzołdrskiej  
JmotulickiejK 
 

§ OK 
piedzibą pzkołó jest budónek znajdującó się w hórniku przó ulK Armii hrajowej NNK monadto zajęcia 
odbówają się w budónku sali gimnastócznej przó ulK geziornej SK 
 

§ PK 
NK ao pzkołó uczęszczają uczniowie z obwodu szkolnego ustalonego przez organ prowadzącó pzkołę 
    Euchwała nr fuLT4LVV oadó jiejskiej w hórniku z dnia NP kwietnia NVVV rKFK 
OK ao pzkołó może uczęszczać uczeń innej narodowościI przójętó na zasadach zawartóch w odrębnóch 

przepisachK 
PK  kauka w pzkole trwa S latK 
4K  pzkoła prowadzi obowiązkowe roczne przógotowanie przedszkolne dla dzieciK 
RK  pzkoła realizuje ustaloną dla rocznego przógotowania przedszkolnego i sześcioletniej szkołó 

podstawowej podstawę programową wóchowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego i ramowó 
plan nauczaniaK 

SK  pzkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowóch planów nauczaniaK 
TK  pzkoła realizuje ustalone przez jinistra bdukacji karodowej zasadó ocenianiaI klasófikowania i 

promowania uczniów oraz wódaje świadectwa i inne dokumentó szkolne zgodnie z obowiązującómi 
przepisamiK 

UK  Świadectwo ukończenia pzkołó uprawnia uczniów J absolwentów do podjęcia nauki w gimnazjumK 
VK pzkoła zatrudnia nauczócieli posiadającóch określone kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem  

jinisterstwa bdukacji karodowejK 
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ffK Cbib f wAaAkfA pwhlŁY 
 

§ 4K 
Cele pzkołóW  
 

NK przóswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktówI zasadI teorii  
i praktókiI dotóczącóch przede wszóstkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniówX  
OK zdobócie przez uczniów umiejętności wókorzóstówania posiadanóch wiadomości podczas wókonówania 
zadań i rozwiązówania problemówX  
PK kształtowanie u uczniów postaw warunkującóch sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 
współczesnóm świecieK  
 
 
 
wadania pzkołóW 
NK kształcenie umiejętności posługiwania się jęzókiem polskimI w tóm dbałość o wzbogacanie  zasobu 
słownictwa uczniówX 
OK kształtowanie pozótównego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego 
świata i w dążeniu do prawdóX  

PK przógotowanie uczniów do żócia w społeczeństwie informacójnómI stwarzanie warunków do  
nabówania umiejętności wószukiwaniaI porządkowania i wókorzóstówania informacji z różnóch źródełI  
z zastosowaniem technologii informacójnoJkomunikacójnóch na zajęciach z różnóch przedmiotówI 
PK wóchowanie do właściwego odbioru i wókorzóstania mediówX 
4K kształtowanie nawóku dbałości o zdrowie własne i innóch ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska 
sprzójającego zdrowiuX 

RK kształtowanie postaw sprzójającóch dalszemu rozwojowi indówidualnemu i społecznemuI takich jakW 
uczciwośćI wiarógodnośćI odpowiedzialnośćI wótrwałośćI poczucie własnej wartościI szacunek dla innóch 
ludziI ciekawość poznawczaI kreatównośćI przedsiębiorczośćI kultura osobistaI gotowość do uczestnictwa 
w kulturzeI podejmowania inicjatów oraz do pracó zespołowejX 

SK kształtowanie postawó obówatelskiejI postawó poszanowania tradócji i kulturó własnego naroduI a także 
postawó poszanowania dla innóch kultur i tradócjiX 
TK rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetócznej i moralnej dziecka oraz jego indówidualnóch zdolności 
twórczóchX 
UK umacnianie wiaró we własne siłó i zdolności osiągania wartościowóch i trudnóch celówX 
VK stwarzanie warunków do indówidualnego i grupowego działania na rzecz innóch dzieciK 
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fffK lodAkfwACgA pwhlŁY 
 

§ RK 
 lrganem prowadzącóm pzkołę jest dmina hórnikK 
 

§ SK 
 kadzór pedagogicznó nad pzkołą sprawuje hurator lświató w moznaniuK 

 
§ TK 

 aziałalnością pzkołó kieruje aórektorK 
§ UK 

NK   pzkoła jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetem gminóK  
OK   pzkoła otrzómuje dotację i gromadzi środki specjalneK 
PK   oozchodó przeznaczone są na realizację wszóstkich zadań związanóch z działalnością szkołóK 
4K   mrojekt planu finansowego sporządza aórektorI a opiniuje go oada medagogiczna i oada oodzicówK 

§ VK 
NK   ptopień organizacójnó pzkołó określa jej akt założócielskiK 
OK   modstawową jednostką organizacójną pzkołó jest oddziałK 
PK   ptruktura organizacójna pzkołó obejmuje oddziałó od M J sfK 
4K   iiczba uczniów w oddziale IIM” nie może przekroczóć ORI a w oddziale f–sf nie powinna przekroczóć 

OSK 
 

§ NMK 
NK  ook szkolnó rozpoczóna się z dniem N września każdego rokuI a kończó z dniem PN sierpnia 

następnego rokuK kauka w roku podzielona jest na dwa półroczaK 
  OK  f półrocze kończó się w ostatni piątek przed dniem NR stóczniaK  

 
§ NNK 

NK  modstawowómi formami działalności dódaktócznoJwóchowawczej sąW 
NF obowiązkowe zajęcia lekcójneI 
OF zajęcia wórównówania wiedzóI organizowane dla uczniów mającóch trudności w nauce oraz  

zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieżó z zaburzeniami rozwojowómiW zajęcia 
korekcójno – kompensacójneI gimnastóka korekcójnaI zajęcia logopedóczneI zajęcia 
socjoterapeutóczne 

PF zajęcia pozalekcójneK 
OK  tómiar wwK zajęć określa jinistra bdukacji karodowejK 
PK  pzkoła korzósta z podręczników dopuszczonóch do użótku przez jinistra bdukacji karodowejK 

 
§ NOK 

NK  modstawą organizacji nauczania w danóm roku szkolnóm jest arkusz organizacji pzkołóI opracowanó 
przez aórektora na podstawie ramowego planu nauczaniaI zaopiniowanó przez oadę medagogiczną i 
zatwierdzonó przez organ prowadzącó pzkołęK 

  OK  wajęcia w pzkole odbówają się w oddzialeI złożonóm z uczniów uczącóch się w danóm roku szkolnóm   
wszóstkich przedmiotów obowiązkowóch według jednego programuK 

PK  ka wniosek rodziców aórektor pzkołóI po zasięgnięciu opinii oadó medagogicznej i moradni 
msóchologicznoJmedagogicznej może zezwolić uczniowi na indówidualnó program lub tok naukiK 



 S

4K  hształcenie w pzkole odbówa się następującóch etapach edukacójnóchW 
 NF  obowiązkowe roczne przógotowanie przedszkolne 
 OF  klasó f J fff – f etap edukacójnóI edukacja wczesnoszkolnaI 
 PF  klasó fs J sfK 
RK  lrganizację obowiązkowóch i nadobowiązkowóch zajęć dódaktócznóch i wóchowawczóch określa 
tógodniowó rozkład zajęćI ustalonó zgodnie z podstawowómi wómogami zdrowia i higienóI racjonalnie 
planującó pracę uczniów i nauczócieli oraz dostosowanó do specóficznóch warunków pzkołóK 
 NF t oddziale rocznego przógotowania przedszkolnego i w oddziałach realizującóch f etap 

edukacójnóI tógodniowó rozkład zajęć określa przódział czasu na wóchowanie przedszkolne i 
edukację wczesnoszkolnąI wóznaczone ramowóm planem nauczaniaK 
t oddziałach f – fff czas trwania poszczególnóch zajęć ustala nauczóciel prowadzącó te zajęciaK 

OF t oddziałach realizującóch ff etap edukacójnó tógodniowó rozkład zajęć określa przódział czasu 
na poszczególne rodzaje zajęćI mierzonó w godzinach lekcójnóchK dodzina lekcójna trwa 4R 
minutK mrzerwó międzó godzinami lekcójnómi trwają NM minutI a przerwa obiadowa OM minutK 

PF t oddziałach realizującóch ff etap edukacójnó obowiązują następujące zasadó podziału na 
grupóW 

 aF zajęcia wóchowania fizócznego w klasach s i sf mogą bóć prowadzone w grupach 
oddzielnóch dla chłopców i dla dziewczątI podziału na grupó dokonuje się jeśli liczba 
uczniów na zajęciach przekracza OSI 

 bF w przópadku jęzóka obcego podziału na grupó dokonuje sięI gdó liczba uczniów w oddziale 
przekracza O4I 

  cF zajęcia informatóczne odbówają się w grupieI której liczebność odpowiada ilości 
komputerów Eznajdującóch się w sali komputerowejFK 

  
 

§ NPK 
NK  ala uczniów z rejonu pzkołóI którzó nie mogą ze względu na stan zdrowia uczestniczóć w zajęciach 

szkolnóchI organizuje się nauczanie indówidualneI zgodnie z orzeczeniem moradni msóchologiczno 
    JmedagogicznejK  
OK tóżej wómienione zajęcia prowadzą wóznaczeni przez aórektora nauczócieleK 
PK  hażdó z wóżej wómienionóch uczniów przópisanó jest do określonego oddziałuK 
4K  t ramach istniejącóch oddziałów w pzkole mogą pobierać naukę dzieci niepełnosprawne i niedostosoJ 
    wane społecznieK rczniom tóm zapewnia się odpowiedni nadzór wóchowawczó i pedagogicznóK 
 
 

§ N4K 
NK  pzkoła sprawuje opiekę psóchologiczno J pedagogiczną poprzez działalność pedagoga szkolnegoI w 

ramach jego przódziału czónności oraz przó współpracó z moradnią msóchologicznoJmedagogiczną w 
hórnikuK 

OK  aórektor pzkołó może zawierać umowó o odbówanie w pzkole praktók przez słuchaczó uczelni   
     wóższóch kształcącóch nauczócieliK 
 

§ NRK 
NK  pzkoła wókonuje zadania opiekuńczeW 

NF t trakcie trwania zajęć obowiązkowóch opiekę nad uczniami sprawuje nauczóciel prowadzącó 
zajęciaI któró jednocześnie odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracó powierzonóch mu 
uczniówK 

OF t czasie przerw opiekę nad uczniami sprawują wóznaczeni nauczócieleI dóżurującó zgodnie z 
oegulaminem dóżurów nauczócielskich w pzkole modstawowej nr O w hórnikuI przójętóm przez 
oadę medagogicznąK  



 T

PF t trakcie trwania zajęć dódaktócznoJwóchowawczóch poza terenem pzkołó i w czasie wócieJ
czek opiekę sprawują nauczóciele i inne osobó dorosłe po uzóskaniu zgodó aórektora pzkołóK 
aF flość opiekunów i zasadó organizacji określają odrębne przepisóK 
bF t przópadku organizacji wócieczekI zawodów sportowóchI konkursówI imprez i innóch zajęć 

pozalekcójnóch obowiązuje regulamin mroceduró przedstawiania dokumentów potrzebnóch 
do przeprowadzenia dodatkowóch zajęćK 

OK  aórektor pzkołó powierza każdó oddział opiece wóchowawczej jednemu z nauczócieli uczącóch w tóm 
oddzialeI któró pełni rolę wóchowawcóK 

NF ala zapewnienia ciągłości wóchowawczej i jej skutecznościI w miarę możliwości wóznacza się 
wóchowawcę takI bó prowadził swój oddział w czasie jednego etapu edukacójnegoK 

OF we względów organizacójnóch aórektor pzkołó może zmienić wóchowawcę oddziałuK  
PF wmiana wóchowawcó może również nastąpić w przópadku niewówiązówania się ze swojej roliK 

modjęcie decózji o zmianie wóchowawcó musi bóć poprzedzoneW 
aF dokładną analizą i dokonaniem wnikliwej ocenó pracó nauczócielaI 
bF uzóskaniem opinii rodziców EopiekunówF i stwierdzeniem zasadności zgłoszonóch przez nich  

zastrzeżeńK 
cF udzieleniem wóchowawcó trzech upomnień przez aórektoraI które nie przónoszą poprawó 

sótuacjiK 
         4F  ka umotówowanó wniosekI złożonó do aórektora szkołóI wóchowawca może zrezógnować  
              z opieki nad oddziałemK 

 
§ NSK 

NK   ala uczniówI którzó muszą dłużej przebówać w pzkole ze względu na organizację dojazdu do pzkołóI  
czas pracó ich rodziców EopiekunówF oraz oczekującóch na zajęcia pozalekcójneI pzkoła organizuje 
świetlicęK 

OK ao świetlicó przójmuje się wóchowanków na pisemnó wniosek rodzicówW harta zapisu dziecka do 
świetlicóK 

PK Świetlica posiada oddzielne pomieszczenie do pełnienia zadań opiekuńczoJwóchowawczóchI sprzętI 
pomoce dódaktóczne i zabawkiI za które odpowiedzialni są wóchowawcó świetlicóK 

4K Świetlica prowadzi własną dokumentacjęI zgodnie z obowiązującómi przepisamiI a w szczególnościW 
NF dziennik zajęćI 
OF kartó zapisu dzieci do świetlicóK 

RK ka początku roku szkolnego aórektor pzkołó ustala czas pracó świetlicóI dostosowując go do czasu 
przójazduI odjazdu dzieci oraz czasu pracó rodzicówK  

SK Świetlica działa w stałej współpracó z wóchowawcami klas i pedagogiem szkolnómK 
 

§ NTK 

NK pzkoła umożliwia uczniom spożócie gorącego napoju oraz obiadu w stołówce szkolnejK 
NF   rczniowie korzóstającó z obiadu wnoszą opłató w wósokości przedstawionej 
       w  uchwale oadó jiejskiej w hórniku i zgodnie z procedurą wasadó zamawiania i odpłatności   
       za obiadó szkolneK   
OF ldpłatność za ciepłó napój ustala aórektor pzkołóK  
PF ka wniosek oadó medagogicznejI oadó oodziców lub pamorządu rczniowskiegoI po zbadaniu 

sótuacji materialnej rodzinó dzieckaI aórektor może wóstąpić z wnioskiem o pokrócie kosztów 
posiłku ucznia przez służbó społeczneK 

4F w obiadów w pzkole mogą korzóstać także nauczóciele i inni pracownicó pzkołó oraz osobó 
samotneI które wnoszą opłató zgodnie z uchwałą radó jiejskiej w hórnikuK 

 
 



 U

§ NUK 
NK oodzice EopiekunowieF współpracują z aórektorem pzkołó i oadą medagogiczną w sprawach 

wóchowania i kształcenia swóch dzieciK 
OK ao obowiązków rodziców EopiekunówF należóW 

NF  utrzómówanie stałego kontaktu z nauczócielem J wóchowawcą i innómi nauczócielami 
uczącómi ich dzieci oraz sprawującómi opiekę pedagogicznąI 

OF kontrolowanie dzienniczka uczniowskiego i zeszótu korespondencji swego dzieckaI 
PF uczestniczenie w spotkaniach z wóchowawcąI comiesięcznóch spotkaniach z nauczócielamiI  
4F uczestniczenie we wszóstkich formach spotkań ogólnóch dla rodzicówK 

PK oodzice EopiekunowieF mają prawo doW 
NF znajomości zadań i zamierzeń dódaktócznoJwóchowawczóch pzkołó i oddziałuI w któróm uczó 

się ich dzieckoI 
OF znajomości dokumentów regulującóch żócie szkołó EstatutI sóstemó ocenianiaI regulaminóI 

proceduróFI 
PF rzetelnej informacji na temat osobowości swego dzieckaI jego zachowaniaI postępów w nauce  

i przóczón trudności szkolnóchI 
4F uzóskania informacji i porad w sprawach wóchowania i dalszego kształcenia swóch dzieciI 
RF wórażania i przekazówania organowi nadzorującemu pzkołę opinii na temat pracó pzkołóI 
SF uzóskania informacji z uzasadnieniem o zastosowaniu wobec ucznia karó regulaminowejI 
TF współuczestniczenia w tworzeniu programu wóchowawczego pzkołó i planu pracó 

wóchowawczej oddziałuK 
4K oodzice mają wpłów na wewnętrzne żócie pzkołó za pośrednictwem oadó oodziców i oad 

lddziałowóchK 
RK oodzice poprzez swóch przedstawicieli informują nauczócieli na posiedzeniach oadó medagogicznej  

o ważnóch sprawach oraz przekazują sprawozdania ze swej działalnościK 
SK oodzice współuczestniczą w organizowaniu szkolnóch uroczóstościI apeliI wócieczek i innego tópu 

spotkań lub imprez oddziału oraz szkolnóchK 
 

§ NVK 
t pzkole mogą działać stowarzószenia oraz organizacje społeczne Eza wójątkiem partii i organizacji 
politócznóchFI któróch celem statutowóm jest działalność wóchowawcza wobec dzieci  i młodzieżóI 
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dódaktócznejI wóchowawczej i opiekuńczej pzkołó oraz 
pomoc materialna na rzecz pzkołóK 



 V

|fsK lodAkY pwhlŁY loAw fCe hljmbTbkCgb 
 

§ OMK 
 
lrganami pzkołó sąW 
NK aórektor pzkołóI 
OK oada medagogicznaI 
PK oada oodzicówI 
4K pamorząd rczniowskiK 

 
aórektor Szkołó 
 

§ ONK 
NK pzkołą kieruje aórektor pzkołóI powołanó w drodze konkursuI zgodnie z obowiązującómi 

przepisamiK 
OK ao uprawnień i obowiązków aórektora pzkołó należó w szczególnościW 

NF zatrudnianie nauczócieliI 
OF powierzanie stanowisk wicedórektora i innóch stanowisk kierowniczóch w ramach strukturó 

działalności pzkołó oraz odwołania ichI po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz oadó 
medagogicznejI 

PF opracowanie arkusza organizacójnegoI 
4F sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczócieli zatrudnionóch w pzkoleI 

dokonówanie ocenó ich pracó oraz przóznawanie nagród zgodnie z odrębnóm regulaminemI 
RF dopuszczanie do użótku szkolnego zestawu programów nauczaniaI 
SF kierowanie bieżącą działalnością dódaktócznoJwóchowawczą pzkołó oraz reprezentowanie 

pzkołó na zewnątrzI 
TF sprawowanie opieki nad uczniami poprzezW 

aF   stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psóchofizócznego poprzez działania  
      prozdrowotneI 

        bF   kontrolowanie wópełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące  
               w obwodzie  pzkołóI 
        cF   prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci z obwodu pzkołóI 

UF inne zadania wónikające z przepisów ogólnóchK 
PK aórektor zarządza środkami określonómi w planie finansowóm pzkołó i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wókorzóstanieK 
4K aórektor może organizować działalność gospodarczą pzkołóK 
RK aórektor wóraża zgodę na podjęcie w pzkole działalności stowarzószeń i organizacji Ez wójątkiem 

partii oraz organizacji politócznóchFI po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 
uzóskaniu opinii oadó medagogicznejK 

SK aórektor w wókonówaniu zadań współpracuje z oadą medagogicznąI oadą oodzicówI rodzicami  
i pamorządem rczniowskimK 

TK aórektor odpowiada za całokształt pracó dódaktócznoJwóchowawczejI opiekuńczej  
i administracójnoJgospodarczej pzkołóK 

t szczególności aórektor jest odpowiedzialnó zaW 
NF racjonalne planowanie i właściwą organizację pracóI zgodną z potrzebami uczniów  
      i środowiska szkolnegoI zasadami higienó umósłowejI ładu i porządku oraz dóscóplinóI 
OF poziom i wóniki w pracó dódaktócznoJwóchowawczejI 
PF sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznegoI udzielenie nauczócielom niezbędnego 

instruktażu i pomocó oraz ukierunkowanie ich wósiłku na sóstematóczne pogłębianie wiedzó  
i doskonalenie umiejętności zawodowóchI 



 NM

4F tworzenie właściwej atmosferó w pracóI opartej na zasadach wzajemnej żóczliwości 
      i szacunkuI 
RF zaspokajanie kulturalnóch i zdrowotnóch potrzeb uczniów oraz organizowanie ich czasu wolnego 

w ramach programowej działalności pzkołóI 
SF zapewnienie uczniom i nauczócielom oraz innóm pracownikom pzkołó należótóch warunków 

higienicznoJsanitarnóchI bezpieczeństwa i opieki na terenie pzkołóI 
TF majątek pzkołó i prawidłowe powierzanie odpowiedzialności materialnej za poszczególne 

składniki majątkowe podległóm sobie pracownikomI 
UF współpracę pzkołó z innómi placówkami oświatowoJkulturalnómi i organizacjami związkowómiI 
VF dokumentację szkolnąK 

 
§ OOK 

 
NK aórektor kieruje pzkołą przó współpracó ticedórektoraI któró zastępuje aórektora w przópadku 

jego nieobecnościK 
OK t przópadku nieobecności aórektora i ticedórektora pzkołó prawidłową organizację pracó w 

pzkole zapewnienia kauczóciel wskazanó przez aórektoraK 
PK ptanowisko ticedórektora tworzó sięI zgodnie z uchwałą oadó jiejskiej w hórnikuK 
4K ao uprawnień i obowiązków ticedórektora pzkołó należó w szczególnościW 

NF sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczócieli zatrudnionóch w pzkoleI 
OF współpraca z zespołami nauczócieli przó opracowaniu planów pracó pzkołóI 
PF kontrola realizacji planów pracó pzkołóI 
4F opracowanie tógodniowego rozkładu zajęć i planów dóżurów nauczócielskichI 
RF kontrola dóscóplinó pracóI organizowanie zastępstw za nieobecnóch nauczócieli według planu 

lekcjiI 
SF obserwacja lekcjiI apeliI akademiiI uroczóstości i innóch form pracó dódaktóczno 

JwóchowawczejI  
TF kontrola prowadzenia dokumentacji szkolnej przez wóchowawców oddziałów i opiekunów kółI  
UF prowadzenie zestawienia płatnóch godzin zastępczóchI 
VF prowadzenie dziennika zarządzeń dla nauczócieliI uczniówI pracowników administracji  

i obsługiI 
NMF wókonówanie na zlecenie aórektora innóch prac wónikającóch z organizacji pzkołóK 

 
oada medagogiczna 
 

§ OPK 
 

NK oada medagogiczna jest kolegialnóm organem pzkołó realizującóm jej statutowe zadania dotóczące   
    kształceniaI wóchowania i opiekiK 

OK t skład oadó medagogicznej wchodzą wszóscó nauczóciele zatrudnieni w pzkoleK 
PK ka czele oadó medagogicznej stoi jej przewodniczącóI któróm jest aórektor pzkołóK 
4K aórektor jako przewodniczącó oadó medagogicznejW 

NF realizuje uchwałó oadó medagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiącóchI 
OF przógotowuje i prowadzi zebrania oadó medagogicznej oraz jest odpowiedzialnó za 

opracowanie harmonogramu  pracó oadó medagogicznejI 
PF przedstawia oadzie medagogicznejI nie rzadziej niż dwa razó w roku szkolnómI ogólne wnioski 

wónikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności pzkołóI 
4F wstrzómuje wókonanie uchwał oadó medagogicznej niezgodnóch z przepisami prawaK 

l wstrzómaniu uchwał zawiadamia niezwłocznie organ prowadzącó pzkołę oraz organ 
sprawującó nadzór pedagogicznóK 



 NN

lrgan sprawującó nadzór pedagogicznó w porozumieniu z organem prowadzącóm pzkołę 
uchóla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawaK oozstrzógnięcie 
organu sprawującego nadzór pedagogicznó jest ostateczneK 
 

§ O4K 
NK ao zadań oadó medagogicznej należóW 

NF zatwierdzanie planów pracó pzkołóI  
OF podejmowanie uchwał w sprawie wóników klasófikacji i promocji uczniów oraz w sprawie 

innowacji i eksperómentów pedagogicznóch w pzkoleI 
PF ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczócieliI 
4F uchwalanie ptatutu i jego nowelizacjiK 

OK oada medagogiczna ma głos opiniującóI w szczególności w sprawachW 
NF organizacji pracó pzkołóI w tóm tógodniowego rozkładu zajęć lekcójnóch i pozalekcójnóchI 
OF projektu mlanu finansowego pzkołóI 
PF wniosków aórektora o przóznanie nauczócielom oraz innóm pracownikom pzkołó odznaczeńI 

nagród i innóch wóróżnieńI 
4F propozócji aórektora pzkołó w sprawach przódziału nauczócielom prac i zajęć w ramach 

wónagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowóch płatnóch zajęć dódaktócznóchI 
wóchowawczóch i opiekuńczóchI 

RF przedłużenia okresu pełnienia stanowiska aórektora pzkołó na kolejne pięć lat pracó  
SF powierzenia stanowiska ticedórektora i innóch stanowisk kierowniczóch w pzkoleI 
TF wniosków rodziców EopiekunówF o przóznanie uczniowi indówidualnego programu lub toku 

naukiK 
UF przóznania uczniom stópendiów naukowóch lub sportowego 

 
§ OR 

NK oada medagogiczna obraduje na zebraniach plenarnóchI które są organizowane w następującóch   
    przópadkachW 

NF przed rozpoczęciem roku szkolnegoI 
OF w związku z uchwaleniem wóników klasófikowania i promowania uczniówI 
PF po zakończeniu rocznóch zajęć szkolnóchI 
4F przónajmniej dwa razó w roku radó szkolenioweI 
RF przónajmniej dwa razó w roku w związku z podsumowaniem wóników nauczania w środku 

semestru Eradó analitóczno – kontrolneF 
SF w miarę potrzebK 

OK webrania oadó medagogicznej zwołuje i przewodniczó im jej przewodniczącóI zgodnie  
    z oegulaminem oadó medagogicznejK 
PK webrania mogą bóć zwołane również na wniosek organu nadzorującego pzkołę lub na wniosek co    
    najmniej NLP członków oadó medagogicznejK 
4K t zebraniach oadó medagogicznej lub w określonóch punktach tóch zebrań mogą brać udział osobó   
zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek oadó medagogicznejK 
RK rchwałó oadó medagogicznej są podejmowane zwókłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowó jej członkówK 
SK ka pierwszóm posiedzeniu oadó medagogicznej w nowóm roku szkolnóm aórektor może powołać   
wespół aoradczó złożonó z nauczócieliI którego zadaniem jest wórażanie opinii na temat wskazanó przez 
aórektoraK 

 
§ OSK 

NK oada medagogiczna może wóstąpić do organu sprawującego nadzór pedagogicznó z wnioskiem o 
zbadanie i dokonanie ocenó działalności pzkołóI jej aórektora lub innego nauczócielaK 



 NO

OK oada medagogiczna może wóstąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczóciela ze 
stanowiska aórektora lub innego stanowiska kierowniczego w pzkoleK  
tóżej wómienionó organ podejmuje postępowanie wójaśniające w ciągu N4 dni od otrzómania uchwałó 
oadó medagogicznej w tej sprawieK 
PK kauczóciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanóch na posiedzeniach oadó 
medagogicznejI które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców EopiekunówFI a także 
nauczócieli i innóch pracowników pzkołóK 
4K pzczegółowe zasadó pracó oadó medagogicznej zawiera oegulamin oadó medagogicznej pzkołó  
modstawowej nr O w hórnikuK 
 

§ OTK 
 

NK kauczóciele prowadzącó zajęcia w oddziałach tego samego etapu edukacójnego tworzą zespółI którego 
zadaniem jest bieżące rozpatrówanie spraw dotóczącóch udzielania pomocó psóchologiczno 
J pedagogicznejK 
OK t szkole działają zespołóW 

NF wóchowania przedszkolnego i f etapu edukacójnego J w jego skład wchodzą nauczóciele uczącó 
w oddziałach przedszkolnóch oraz w klasach f – fffI 

OF ff etapu edukacójnego – skupia nauczócieli uczącóch w klasach fs – sfK 
PK mracą zespołu kieruje jego przewodniczącóI powołanó przez aórektoraK 
4K ao zadań zespołów należóW 

NF opracowanie mrogramu tóchowawczego pzkołóI 
OF opracowanie regulaminów i procedur szkolnóchI 
PF analiza zachowania uczniów Eprzed każdóm posiedzeniem klasófikacójnóm oadó 

medagogicznejF J dotóczó klas fs – sfI 
4F opracowanie kalendarza imprez szkolnóchI 
RF ustalanie wspólnóch działań dódaktócznóch i wóchowawczóchI 
SF doskonalenie własnej pracó – na spotkaniach szkoleniowóchK 

 
 

Samorząd rczniowski 
 

§ OUK 
NK t pzkole działa pamorząd rczniowskiI któró tworzą wszóscó uczniowie pzkołóK 
OK pamorząd rczniowski działa zgodnie z oegulaminem pamorządu rczniowskiegoI uchwalonóm przez 

ogół uczniów i ujmującóm prawa i zadania pamorząduK 
PK lrganem pamorządu rczniowskiego pzkołó jest oada pamorządu wóbierana przez ogół uczniów w 

głosowaniu równómI tajnóm i powszechnómK 
4K ka początku roku szkolnego wszóscó uczniowie danego oddziałuI w głosowaniu tajnóm wóbierają 

pamorządó klasoweI w któróch skład wchodząW przewodniczącóI zastępca przewodniczącego  
i skarbnikK 

 
§ OVK 

NK Celem pamorządu rczniowskiego jestW 
NF prowadzenie samorządowej działalnościI 
OF rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dódaktócznejI wóchowawczej i opiekuńczej pzkołóI 
PF współpraca z oadą medagogiczną i oadą oodzicówK 

OK ao zadań oadó pamorządu należóW 
NF reprezentowanie zbiorowości uczniowskiej pzkołóI 
OF organizowanie szkolnóch uroczóstości i konkursówI 



 NP

PF współorganizowanie żócia szkolnegoI 
4F współodpowiedzialność za dóscóplinę szkolnąI ład i porządek na terenie pzkołó oraz kulturę 

osobistą uczniówI 
RF reprezentowanie uczniów na uroczóstościach i spotkaniach pozaszkolnóchK 

PK pamorząd rczniowski ma prawo doW 
NF wóboru nauczóciela pełniącego rolę opiekuna pamorządu rczniowskiegoI 
OF redagowania i wódawania gazetki szkolnejI 
PF opiniowania mrogramu tóchowawczego pzkołóK 
4F opiniowania wniosków o przóznanie stópendium naukowego lub sportowegoK 

 
 

oada oodziców 
 

§ PMK 
NK oodzice EopiekunowieF są odpowiedzialni za wóchowanie dzieckaI nauczóciele w swojej pracó 

wóchowawczej wspomagają ich w tóm zakresieK 
OK oada oodziców jest organem reprezentującóm rodziców EopiekunówF wszóstkich uczniów w pzkoleK 

   PK   oada oodziców jest wóbierana przez ogół rodziców jednego oddziału w głosowaniu równómI tajnóm 
         i powszechnómK hażdó oddział reprezentowanó jest przez jednego rodzica EopiekunaFK 

PK oeprezentację rodziców EopiekunówF poszczególnóch oddziałów stanowią Trójki lddziału 
wóbierane przez wszóstkich rodziców danego oddziału w głosowaniu tajnóm zgodnie z regulaminem 
wóborówK 

4K t skład Trójki lddziału wchodząW przewodniczącóI zastępca  przewodniczącego oraz skarbnikK 
RK oada oodziców działa zgodnie z uchwalonóm przez siebie oegulaminem oadó oodzicówI któró nie 

może bóć sprzecznó ze ptatutem pzkołóK 
 

§ PNK 
NK ao zadań oadó oodziców należóW 

NF zapewnienie właściwego współdziałania międzó rodzicami EopiekunamiF i pzkołą oraz 
podejmowanie i realizowanie w imieniu rodziców EopiekunówF określonóch zadań 
wóchowawczóchI opiekuńczóch i materialnóchI wspomagającóch pzkołęI 

OF opracowanie planu pracó na danó rok szkolnó i zapoznanie z nim aórektora i oadę medagogicznąI 
PF uczestniczenie dwa razó w roku poprzez swoich przedstawicieli w posiedzeniu oadó 

medagogicznej w celu przedstawienia sprawozdania z działalności oadó oodzicówI 
4F organizowanie zebrań oadó i spotkań z Trójkami lddziałuK 

   OK   ao kompetencji stanowiącóch oadó oodziców należó uchwalanie w porozumieniu z oadą  
         medagogicznąW  
         NF   mrogramu wóchowawczego szkołó, 

   OF   mrogramu profilaktókiI 
   PF   opiniowanie programu i harmonogramu poprawó efektówności kształcenia lub wóchowaniaI 
   4F   opiniowanie projektu planu finansowego szkołóK  

OK oada oodziców może wóstępować do oadó medagogicznej i aórektora pzkołó z wnioskami  
i opiniami dotóczącómi wszóstkich spraw pzkołó i jej uczniówK 

PK t celu wspierania działalności statutowej pzkołó oada oodziców może gromadzić fundusze  
z dobrowolnóch składek rodziców EopiekunówF oraz innóch źródełK 

4K oada oodziców w swóch zamierzeniach i działaniach ściśle współpracuje z aórektorem pzkołóI 
oadą medagogiczną i pamorządem rczniowskimI mając na uwadze dobro uczniówK 

RK Celem zebrań oadó oodziców jest omawianie bieżącóch spraw dotóczącóchW 
NF żócia szkołóI 
OF działalności i form pracó oadó oodzicówI 
PF przedstawiania sprawozdań dotóczącóch spraw finansowóchI 
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4F omawianie innóch kwestii dotóczącóch planu pracó oadó oodzicówK 
SK t posiedzeniach oadó oodziców może uczestniczóć aórektor pzkołó lub ticedórektor J jako 

przedstawiciele oadó medagogicznejK 
TK mrzedstawiciele oadó oodziców pełnią dóżur w czasie spotkań z rodzicami lub w innómI ustalonóm i 

podanóm do wiadomości rodziców EopiekunówF terminieK 
 

sK wakres zadań nauczócieli oraz innóch pracowników szkołó 
 
AK wakres zadań nauczócielaK 

 
§ POK 

NK kauczóciel prowadzi pracę dódaktócznoJwóchowawczą i opiekuńcząK 
OK kauczóciel jest odpowiedzialnó zaW 

NF żócieI zdrowie i bezpieczeństwo powierzonóch jego opiece uczniówI 
OF prawidłowó przebieg procesu dódaktócznegoI zgodnie z osiągnięciami współczesnej  nauki i 

wóznaczonómi zadaniamiI 
PF jakość i wóniki pracó dódaktócznoJwóchowawczejK 

PK ao obowiązków nauczóciela należóW 
NF realizacja zadań opiekuńczoJwóchowawczóchI określonóch w rozdziale ff ptatutu pzkołóI                              
OF organizacja i dbałość o warsztat pracóI 
PF dbałość o rozwój psóchofizócznó uczniówI ich zdolnościI zainteresowaniaI pozótówne cechó 

charakteruI 
4F kierowanie się dobrem uczniówI troską o ich zdrowieI a także szanowanie godności osobistej 

uczniaI 
RF bezstronność i obiektówizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszóstkich 

dzieciI  
SF udzielanie pomocó uczniom w eliminowaniu niepowodzeń w oparciu o rozpoznanie potrzeb 

uczniów i przóczón trudnościI 
TF doskonalenie swoich umiejętności dódaktócznóch i podnoszenie poziomu wiedzó 

merótorócznejI 
UF przógotowówanie się do lekcjiI  
VF prowadzenie bieżącej dokumentacjiI dotóczącej realizowanóch zadań dódaktóczno 

J wóchowawczóch i opiekuńczóch takich jakW 
aF zapisó tematów lekcójnóchI  
bF zapisówanie nieobecności uczniów na poszczególnóch lekcjachI 
cF wpisówanie na bieżąco informacji o osiągniętóch wónikach uczniówI                     
dF dokonówanie zapisów w dziennikach dotóczącóch indówidualnóch rozmów z rodzicamiI           
eF wópełnianie dokumentacjiW kart konkursówI imprezI zawodów sportowóchI wócieczekK 

NMF podejmowanie prac i zajęć dodatkowóch wóznaczonóch przez aórektora pzkołó  
i ticedórektoraI takich jakW 

aF funkcja opiekunów kółI organizacji szkolnóch i innego tópu zajęć ujętóch w planie 
wóchowawczóm pzkołóI 

bF przógotowanie apeli i uroczóstości szkolnóch zgodnie z harmonogramem uroczóstości 
szkolnóchI 

cF opracowanie planów pracóI regulaminów i innóch dokumentów regulującóch żócie 
szkołóI 

NNF podejmowanie zastępstw za nieobecnóch nauczócieliI 
NOF uczestniczenie w zebraniach oadó medagogicznejI 
NPF realizowanie uchwał oadó medagogicznejI 
N4F działanie zgodnie ze ptatutem pzkołó i innómi regulaminami wewnętrznómi pzkołóI 
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NRF niezwłoczne powiadomienie o swoich nieobecnościach wónikającóch z przópadków losowóchI 
NSF pełnienie dóżuru dla rodziców w czasie wóznaczonóm przez aórektoraI 
NTF punktualne rozpoczónanie i kończenie lekcji zgodnie z wóznaczonóm planemI 
NUF pełnienie dóżurów w czasie przerw międzólekcójnóch zgodnie z planem dóżurówI  
NVF dbałość o mienie pzkołóI dóscóplinę w pzkoleI ładI porządek i aktówne współuczestnictwo  

w żóciu wewnętrznóm pzkołóK 
4K kauczóciel bierze udział w specjalnóch kursach organizowanóch przez placówki kształcące 

nauczócieliK 
RK kauczóciel korzósta z pomocó doradców metodócznóchK 
SK t przópadku ubiegania się o ocenę pracó nauczóciel ma prawo do uzóskania opinii Erównież 

pisemnejF ze stronó doradców metodócznóchI obserwującóch jego zajęciaK 
 
BK wakres zadań wóchowawcóK 
 

§ PPK 
NK mracą wóchowawczą oddziału kieruje nauczócielJwóchowawca wóznaczonó przez aórektora pzkołóK 
OK tóchowawcaI będąc świadomóm uczestnikiem procesu wóchowawczego i jednocześnie opiekunem 

dzieckaI pełni zasadniczą rolę w sóstemie wóchowawczóm pzkołóI tworząc warunki wspomagające 
rozwój i przógotowanie ucznia do pełnienia różnóch ról w żóciu dorosłómK 

PK tóchowawca jest animatorem żócia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzóganiu 
kwestii spornóch wewnątrzzespołowóch oraz międzó uczniami a dorosłómiK 

4K tóchowawcaW 
NF otacza indówidualną opieką wóchowawczą każdego ze swoich wóchowankówI 
OF planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formó żócia zespołowegoI 

rozwijające i integrujące oddziałW 
aF spotkania oddziałuI 
bF wócieczkiI 
cF konkursóI 
dF wójścia do muzeówI teatrówI operóI kinaI 
eF szkolne apele i uroczóstościI 

PF ustala treść i formę zajęć tematócznóch na godzinach do dóspozócji wóchowawcóI zgodnie z 
planem pracó pzkołóI 

4F kieruje współpracą oddziału z pamorządem rczniowskim i innómi organizacjami działającómi 
na terenie pzkołóK 

RF współdziała z nauczócielami uczącómi w jego oddzialeI uzgadniając z nimi i koordónując ich 
działania wóchowawcze wobec ogółu uczniówI a także wobec tóchI któróm potrzebna jest 
indówidualna opieka J dotóczó to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionóchI jak i tóchI którzó 
napotókają na różnego tópu trudności i niepowodzeniaK 

SF utrzómuje kontakt z rodzicami EopiekunamiF uczniów w celuW 
aF poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo wóchowawczóch ich dzieciI 
bF współdziałania z rodzicamiI tznK okazówania im pomocó w ich działaniach wóchowawczóch 

wobec dzieci i otrzómówania od nich pomocó w swoich działaniachI 
cF włączenia rodziców w sprawó żócia oddziału i pzkołóI 

TF współpracuje z pedagogiem szkolnóm i innómi specjalistamiI świadczącómi kwalifikowaną 
pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudnościI także zdrowotnóch oraz zainteresowań  
i szczególnóch uzdolnień uczniówI organizującómi odpowiednie formó tej pomocó na terenie 
pzkołó i w placówkach pozaszkolnóchI zgodnie z rozporządzeniem jinistra bdukacji 
karodowej w sprawie zasad udzielania uczniom pomocó psóchologicznej i pedagogicznejI  

UF organizuje spotkania z rodzicami uczniówI 
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VF pisemnie wzówa rodziców EopiekunówF do pzkołó poprzez wpis do notesu uczniaI lub 
informację wósłaną przez sekretariat pzkołóK 

NMF prowadzi indówidualne rozmowó z rodzicamiI  
NNF po dwutógodniowejI nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka zawiadamia rodziców 

o powóższóm fakcieI 
NOF prowadzi zeszót spostrzeżeń o swoich wóchowankach Eweszót uwag i pochwałFI  
NPF protokołuje spotkania z rodzicami i odnotowuje frekwencję rodziców na spotkaniach Ew 

dzienniku lekcójnómFI  
N4F w oparciu o plan pracó pzkołó opracowuje plan pracó wóchowawczej dla swego oddziałuI 
NRF na bieżąco prowadzi dokumentacjęW 

aF wpis ocen w arkusze ocenI 
bF obliczanie frekwencjiI 
cF wpis danóch dotóczącóch uczniów w dziennikach i arkuszachI 
dF wópisówanie świadectw i opinii o uczniuK 
eF   raz w tógodniu wpisówanie uwag do dziennika elektronicznego pzkołóK 

RK tóchowawca ma prawo korzóstać w swej pracó z pomocó merótorócznej i metodócznej ze stronó 
aórektoraI ticedórektoraI oadó medagogicznejI a także ze stronó wóspecjalizowanóch w tóm 
zakresie placówek i instótucji oświatowóch oraz naukowóchK  

 
CK wakres zadań bibliotekarzaK 
 

§ P4K 
NK kauczóciel bibliotekarz jest członkiem oadó medagogicznej i pracownikiem współodpowiedzialnóm 

za pracę dódaktóczno – wóchowawczą pzkołóK 
OK ao zadań bibliotekarza należóW  

NF prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem bibliotekiI 
OF prowadzenie zajęć z zakresu przósposobienia czótelniczego i informacójnego uczniówI 
PF organizowanie i popularózowanie czótelnictwa na terenie pzkołóI 
4F wspieranie doskonalenia zawodowego nauczócieliI popularózowanie wiedzó pedagogicznej 

wśród rodzicówI 
RF wópożóczanie książekI udzielanie rad i wskazówekK 

PK kauczóciel bibliotekarz jest odpowiedzialnó zaW 
NF dobór księgozbioruI jego zabezpieczenie i utrzómanie w należótóm stanieI 
OF pomieszczenia biblioteczneI sprzętI księgozbiór i mienie znajdujące się na terenie biblioteki 

szkolnejI 
PF działalność biblioteki multimedialnejW zabezpieczenie i utrzómanie w należótóm stanieK 

4K Bibliotekarz zastępuje nieobecnóch nauczócieli i opiekuje się dziećmi w świetlicó szkolnejK 
 
aK wakres zadań wóchowawcó świetlicóK 
 

§ PRK 
NK tóchowawca świetlicó jest członkiem oadó medagogicznejI realizuje mlan tóchowawczó i 

mrofilaktócznó pzkołóK 
OK ao zadań wóchowawcó świetlicó należóW 

NF wókonówanie zadań i poleceń dórektora szkołóK  
OF praca wóchowawcza z dziećmi zgodnie z ustalonóm harmonogramem zajęćI 
PF przógotowówanie się do zajęć i doskonalenie metod pracóI 
4F opieka nad powierzoną grupą wóchowankówI  
RF opracowanie planu pracó świetlicó i realizowanie zadań w nim przewidzianóchI 
SF organizowanie zajęć zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieciI 
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TF przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higienó pracó w czasie zajęćI 
UF sóstematóczne wdrażanie wóchowanków do poszanowania mienia społecznegoI ładu 

i porządkuI 
VF respektowanie ustaleń określonóch w regulaminach i procedurach dotóczącóch świetlicó 

szkolnej  
NMF prowadzenie dokumentacji swej pracó Edziennik zajęćI plan pracóI inneFI 
NNF szeroka współpraca ze pzkołą i domem rodzinnóm wóchowankówI 
NOF uczestniczenie w posiedzeniach oadó medagogicznejI spotkaniach z rodzicami EopiekunamiF 

uczniówI 
NPF utrzómówanie kontaktów z wóchowawcami oddziałów i nauczócielamiI a w razie potrzebó 

przeprowadzanie wówiadu z lmpI 
N4F współpracó z higienistką szkolną i pedagogiem szkolnómI 

PK tóchowawca świetlicó odpowiada zaW 
NF zdrowie i bezpieczeństwo powierzonóch jego opiece dzieci przez całó czas pobótu dzieci  

w  świetlicó szkolnejI 
OF sprzęt świetlicowó i pomoce do zajęćK 

 
bK wakres zadań pedagoga szkolnegoK 
 

§ PSK 
NK medagog szkolnó jest członkiem oadó medagogicznej i pracownikiem współodpowiedzialnóm za 

pracę dódaktócznoJwóchowawczą pzkołóK 
OK ao szczegółowóch zadań pedagoga szkolnego należąW 

NF dokonówanie okresowej ocenó sótuacji wóchowawczej w pzkoleI 
OF dbanie o realizację obowiązku szkolnegoI 
PF udzielanie rodzicom EopiekunomF porad ułatwiającóch rozwiązówanie przez nich trudności  

w wóchowaniu własnóch dzieciI 
4F udzielanie pomocó wóchowawcom i nauczócielom w ich pracó z uczniami sprawiającómi 

trudności wóchowawczeI 
RF organizowanie pomocó w wórównówaniu braków w wiadomościach szkolnóch uczniom 

napotókającóm na szczególne trudności w nauceI 
SF organizowanie różnóch form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania 

społecznegoI 
TF udzielanie porad i pomocó uczniom posiadającóm trudności w kontaktach rówieśniczóchI   

rodzinnóch i środowiskowóchI 
UF organizowanie pomocó materialnej dla uczniówI 
VF wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów do odpowiednich sądów dla nieletnichK 

PK medagog szkolnóW 
NF podejmuje zadania zgodnie ze swóm rocznóm planem pracóI 
OF współpracuje na bieżąco z władzami pzkołóI wóchowawcami oddziałówI higienistkąI oadą 

oodziców w rozwiązówaniu pojawiającóch się problemów opiekuńczo wóchowawczóchI 
PF współpracuje z poradnią psóchologiczno pedagogicznąI 
4F prowadzi dokumentację związaną z zakresem swóch obowiązków Edziennik zajęćFI 
RF jest zobowiązanó do prowadzenia lekcji zastępczóchK 
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sfK wasadó rekrutacji uczniów 
 

§ PTK 
NK tarunki i trób przójmowania do szkół oraz przechodzenie z jednego tópu do innego określa jinister 

bdukacji karodowejK 
OK mrzó rekrutacji uczniów obowiązuje zasada powszechnej dostępnościK 
PK ka prośbę rodziców EopiekunówFI za zgodą aórektora pzkołó uwzględniającą dobro dziecka  

i sótuację rodzinnąI w przópadku wolnóch miejscI zgodności w nauczaniu jęzóka obcegoI 
poprawnego zachowania Estwierdzonego w przópadku ucznia realizującego już obowiązek szkolnó na 
podstawie  opinii  lub świadectwaF przójmowani są uczniowie spoza obwodu pzkołóK  
t przópadku niewłaściwego zachowaniaW stosowania użówekI palenia papierosówI zachowania 
zagrażającemu zdrowiu i żóciu pozostałóch uczniówI uczeń przójętó spoza obwodu może zostać 
skreślonó z listó uczniów pzkołó i przekazanó do szkołó macierzóstejK  

4K aziecko w wieku S lat ma obowiązek odbócia rocznego przógotowania przedszkolnegoK wapisó 
dzieci sześcioletnich odbówają się w terminie ustalonóm przez organ prowadzącó pzkołęK 

RK lbowiązek szkolnó dziecka rozpoczóna się z początkiem roku szkolnego w tóm roku 
kalendarzowómI w któróm dziecko kończó T latK 

NF ka wniosek rodziców naukę w pzkole może rozpocząć dzieckoI które przed dniem N września 
kończó sześć latI jeżeli wókazuje psóchofizóczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnejK 
aecózję o wcześniejszóm przójęciu dziecka do szkołó podejmuje aórektor pzkołó po 
zasięgnięciu opinii moradni msóchologiczno – medagogicznejK aziecko I które zostało wcześniej 
przójęte do pzkołó jest zwolnione z obowiązku odbócia rocznego przógotowania 
przedszkolnegoK 

OF t przópadku uzasadnionóm ważnómi przóczónami rozpoczęcie spełniania przez dziecko 
obowiązku szkolnego może bóć odroczoneI nie dłużej jednak niż o jeden rokK aecózję w 
sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje aórektor pzkołóI w której obwodzie 
dziecko mieszkaI po zasięgnięciu opinii moradni msóchologiczno – medagogicznejK 

PF t przópadku dzieci zakwalifikowanóch do kształcenia specjalnego przez moradnię 
msóchologicznoJmedagogicznąI wóchowaniem przedszkolnóm może bóć objęte dziecko w 
wieku powóżej S latI nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tóm roku 
kalendarzowómI w któróm dziecko kończó NM latK 

SK ka wniosek rodziców dziecka aórektor pzkołó może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego 
poza szkołąK aziecko spełniające obowiązek szkolnó w tej formie może otrzómać świadectwo 
ukończenia pzkołó na podstawie egzaminu klasófikacójnego przeprowadzonego przez pzkołęK 

TK ao pełnienia czónności związanóch ze zgłoszeniem dziecka do pzkołó zobowiązani są jego rodzice 
EopiekunowieFK modstawą przójęcia jest złożenie hartó zapisu dziecka do szkołó lub oddziału 
przedszkolnegoK 

UK aziecko narodowości polskiej powracające do kraju jest objęte szczególną opieką psóchologiczno  
– pedagogicznąK 



 NV

sffK rczniowie szkołó 
 
AK lcenianie 

§ PUK 
NK t pzkole istnieje sóstem oceniania ustalonó przez oadę medagogicznąI oadę  oodziców i pamorząd 

rczniowskiK 
OK lcenianiu podlegająW 

NF osiągnięcia edukacójne uczniaX 
OF zachowanie uczniaK 

PK pzczegółowe zasadó oceniania ujęte są w regulaminachW  
NF tewnętrznó póstem lcenianiaI któró określa ogólne warunki i sposób ocenianiaI 

klasófikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu zewnętrznego 
EtplFK 

PF póstem lceniania tczesnoszkolnego dla klas f – fff EpltF 
4F mrzedmiotowó póstem lceniania dla klas fs – sf EmplFI 
RF oegulamin lceniania wachowania dla klas fs – sf EolwFK 

 
BK mrawa i obowiązki uczniów 

 
§ PVK 

rczeń  pzkołó ma prawo doW 
NK właściwie zorganizowanego procesu kształceniaI zgodnie z zasadami higienó pracó 

umósłowejI 
OK opieki wóchowawczej i zapewnionóch warunków bezpieczeństwaI ochronó przed wszelkimi 

formami przemocó fizócznej lub psóchicznejI 
PK ochronó i poszanowania godności własnej w sprawach osobistóch rodzinnóch i koleżeńskichI 
4K przejawiania własnej aktówności w zdobówaniu wiedzóI 
RK swobodó wórażania móśli i przekonańI a w szczególności dotóczącóch żócia pzkołó oraz 

wóznawanej religii J jeżeli nie narusza tóm dobra innóch osóbI 
SK przedstawiania swoich problemów wóchowawcóI nauczócielom oraz aórektorowi pzkołó  

a także uzóskania od nich pomocóI 
TK rozwijania zainteresowańI zdolności i talentówI 
UK inicjatówó społecznej i obówatelskiejI 
VK uczestniczenia w zajęciach pozalekcójnóch po uzóskaniu zgodó rodzicówI 

NMK reprezentowania pzkołó w konkursachI przeglądachI 
NNK udziału w zawodach sportowóch po uzóskaniu zgodó rodzicówI 
NOK jawnej i umotówowanej ocenó  postępów w nauce i zachowaniuI 
NPK dodatkowej pomocó nauczócielaI pedagoga szkolnegoI wóchowawcó świetlicó i kolegów oraz 

do powtórnego sprawdzenia wiadomościI 
N4K korzóstania z poradnictwa psóchologicznegoI pedagogicznego i zawodowegoI 
NRK opieki higienistki szkolnejI 
NSK pomocó materialnejI 
NTK korzóstania z biblioteki szkolnejI 
NUK korzóstania ze stołówki szkolnejI 
NVK korzóstania ze świetlicó szkolnejI 
OMK korzóstania z pomieszczeń szkolnóchI sprzętu i środków dódaktócznóchI 
ONK posiadania legitómacji szkolnejI 
OOK wpłówania na żócie pzkołó przez działalność samorządową i zrzeszanie się w organizacjach 

działającóch na terenie pzkołóI 



 OM

OPK pełnienia funkcji w oadzie lddziałuI 
O4K kandódowania i pełnienia funkcji w oadzie pamorząduI 
ORK wniesienia do aórektora pzkołó prośbó o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego J zgodnie 

z mrzedmiotowóm póstemem lceniania lub póstem lceniania tczesnoszkolnego, 
OSK korzóstania z półkoloniiI obozówI wócieczekI itpK organizowanóch przez pzkołęI 
OTK zapoznania się z programem nauczaniaI celami i stawianómi wómaganiamiK 

 
§ 4MK 

rczeń ma obowiązekW 
NK przestrzegać postanowień zawartóch w ptatucie pzkołóI  
OK uczestniczóć w zajęciach edukacójnóch i sóstematócznie przógotowówać się do nichI    
PK wókorzóstówać w pełni czas przeznaczonó na naukęI 
4K sumiennie uczestniczóć w wóbranóch przez siebie zajęciach pozalekcójnóch i zgodnie ze 

wskazaniem poradni psóchologicznoJpedagogicznej lub nauczóciela w zajęciach dódaktóczno 
JwórównawczóchI 

RK dbać o honor i tradócje pzkołó oraz godnie ją reprezentowaćI 
SK odnosić się z szacunkiem do nauczócieliI innóch pracowników pzkołó i kolegówI zachowówać 

się w każdej sótuacji zgodnie z przójętómi ogólnie zasadami kulturó osobistejI kulturó 
współżóciaI w sposób godnó młodego molakaI 

TK podporządkować się zaleceniomI zarządzeniom aórektora pzkołóI ticedórektoraI oadó 
medagogicznejI pamorządu rczniowskiegoI 

UK dbać o piękno mowó ojczóstej i kulturę jęzókaI 
VK chronić żócie i zdrowie a także dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów w pzkole i poza niąI 

organizować bezpieczne zabawó i przestrzegać podstawowe przepisó ruchu drogowegoI 
NMK szanować mienie pzkołóI dbać o jej ład i porządekI pomoce naukoweI urządzeniaI książki 

wópożóczane z biblioteki szkolnejI zwracać baczną uwagę na czóstość klasóI pomieszczeń i 
korótarzó szkolnóch oraz boiska i otoczenia pzkołóI 

NNK dbać o legitómacje szkolnąI 
NOK przónosić na każdą lekcję wómagane zeszótóI podręczniki i przóboró szkolneI ustalone przez 

nauczóciela dodatkowe pomoceI zeszót do korespondencji oraz dzienniczek uczniaI 
NPK zadbać o sóstematócznó wpis ocenI 
N4K przónosić pisemne usprawiedliwienia w zeszócie korespondencji w ciągu dwóch tógodni od 

zanotowanej nieobecnościI 
NRK na uroczóstości szkolneI pozaszkolne i wójazdó do teatru  przóchodzenia w stroju galowóm  

NF dziewczónkiW biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica 
OF chłopcóW biała koszulaI granatowe lub czarne spodnie Ekrój klasócznóF    

NSK przóchodzenia do pzkołó w jednolitóm stroju zwanóm dalej mundurkiemW 
NF dziewczónkiW granatowa tunika zapinana na zamekI  

      OF chłopcóW granatowa kamizelka zapinana na zamekK 
hrój i materiał są ustalane przez pzkołęK jundurek stanowi wierzchnie okrócie i powinien bóć 
zapiętóK  
oamionaI brzuch i nogi co najmniej do połowó ud powinnó bóć przókróte odzieżą noszoną pod 
mundurkiemI włosó niefarbowaneI paznokcie niemalowaneI brak makijażuK 
PF rcznia nie obowiązuje noszenie mundurkaI gdóW 

aF   w danóm dniu obowiązuje strój galowó 
bF  uczeń wójeżdża na zawodóI konkursó EchóbaI że organizator określi inaczejF 
cF uczeń wójeżdża lub wóchodzi na wócieczkiI biwaki całodniowe lub kilkudnioweI  

      uczestniczó w dóskotekachI imprezach klasowóchI zajęciach pozalekcójnóch 
dF bierze udział w akcjach porządkowóch npK pprzątanie ŚwiataI  

aecózję o zdjęciu mundurka w czasie lekcji podejmuje nauczóciel prowadzącó zajęciaK   



 ON

NTK abać o stosownó ubiór i wóglądI  
NUK kieużówania telefonów komórkowóch i innóch urządzeń elektronicznóch EnpK odtwarzaczó 

plików muzócznóchF podczas zajęć w pzkoleI w szczególnościW  
NF w czasie zajęć telefon komórkowó i urządzenia elektroniczne muszą bóć wółączone Ezajęcia 

nie mogą bóć zakłócane żadnómi dźwiękamiI smsFI 
OF z telefonu można korzóstać tólko w czasie przerw w celu przekazania ważnej informacji 

innej osobieI korzóstania z fnternetuI 
PF na terenie szkołó przó pomocó telefonu komórkowego nie wolno wókonówać zdjęć i 

filmów zarówno uczniom jak i innóm osobom EdorosłómFI 
4F na terenie pzkołó nie wolno użówać dóktafonu i aparatu fotograficznego bez zgodó 

nauczócielaK 
 
CK haró i nagrodó 

 
§ 4NK 

NK t pzkole istnieje sóstem nagradzania i karania uczniów ustalonó przez oadę medagogicznąI oadę  
oodziców i pamorząd rczniowskiK 

OK t sóstemie przewidziane są następujące nagrodóW 
NF wóróżnienie ucznia wobec oddziałuI 
OF pochwała pisemna w weszócie pochwał i uwag i w dzienniku elektronicznóm, 
PF pochwała aórektora na apelu szkolnómI  
4F dóplomI nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa                                                                          

PK t sóstemie przewidziane są następujące karóW                                                                                                  
NF upomnienie udzielone przez wóchowawcę oddziału lub innego nauczócielaI 
OF nagana zapisana w weszócie do korespondencji Iw weszócie pochwał i uwag i w dzienniku 

elektronicznómI 
PF upomnienie lub nagana aórektora pzkołóI 
4F zakaz udziału w wójazdach pozalekcójnóch lub wócieczkach szkolnóchI 
RF przeniesienie do oddziału równoległegoI zgodnie z decózją oadó medagogicznejK 

ld karó nr NIOI4IR przósługuje pisemneI umotówowane odwołanie wniesione przez rodziców 
EopiekunówF do aórektora pzkołó w ciągu T dniK ld karó nr P J odwołania brakK 

4K kagrodó przóznawane są uczniom za bardzo dobre wóniki w nauce i wzorowe i bardzo dobre 
zachowanieI aktównóm społecznieI zwócięzcom konkursów szkolnóch i pozaszkolnóchK 

RK kagrodó przóznaje oada medagogiczna na wniosek aórektoraI wóchowawcó lub nauczócielaK 
SK ka końcu roku szkolnego uczeń klasó fs – sf otrzómuje nagrodę książkowąI jeśli w wóniku 

klasófikacji końcowej uzóskał z obowiązkowóch zajęć edukacójnóch średnią ocen co najmniej 4ITR 
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowaniaK 

TK   ka zakończenie f etapu kształcenia nagrodę książkową otrzómuje uczeń któróW 
NF wspaniale opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania danej 

klasó 
OF aktównie uczestniczó w zajęciach lekcójnóchI 
PF angażuje się w organizację uroczóstości i imprez klasowóchI 
4F wókonuje prace na rzecz klasó lub pzkołóI 
RF wówiązuje się z powierzonóch mu obowiązkówI 
SF utrzómuje pozótówne kontaktó społeczne z rówieśnikamiI okazuje szacunek osobom dorosłómI 
TF taktownie i kulturalnie zachowuje się w pzkoleI 
UF szanuje swoje i cudze mienieI 
VF nie użówa wulgarózmówI 
NMF bezpiecznie bawi się w czasie zajęć i przerwI 
NNF w czasie uroczóstości i wócieczek zachowuje się zgodnie z regulaminemK    



 OO

    UK cundatorem nagródI o któróch mowa w punkcie S i T jest sponsor EnpK oada oodzicówI cundacja  
        wakładó hórnickie itdKF 
    VK tręczanie nagród odbówa się w trakcie uroczóstości szkolnóch podsumowującóch pracę całoroczną   
        w dniu zakończenia roku szkolnegoI na spotkaniach z wóchowawcąI w trakcie finałów konkursów       
        szkolnóch i pozaszkolnóch lub na apeluK 
 
aK mroceduró postępowania w przópadku niewłaściwóch zachowań uczniów 

 
§ 4OK 

wachowanie ucznia podlega ocenie podczas pobótu w pzkole i na wszóstkich formach zajęć 
organizowanóch przez pzkołę i odbówającóch się poza jej terenemK  
 
wajęcia lekcójne 
 
AK pamowolne opuszczenie zajęć obowiązkowóch 
NK t przópadku samowolnego opuszczenia sali lekcójnej przez ucznia w czasie trwania zajęć nauczóciel  
    prowadzącó lekcjęW  

NF natóchmiast  powiadamia o fakcie aórektora pzkołóI a w przópadku jego nieobecności 
ticedórektora lub osobó pracujące w sekretariacieI 

OF w weszócie uwag i pochwał odnotowuje czas opuszczenia sali przez uczniaK 
OK lsoba I która odebrała informację powiadamia telefonicznie rodzicaK t przópadku braku możliwości 
    powiadomienia rodzicaI o fakcie opuszczenia szkołó przez ucznia należó poinformować straż miejskąK 
 
BK wachowanie dezorganizujące pracę w szkole Ekolejno podejmuje się następujące czónnościF 
NK tóchowawca podejmuje indówidualną pracę wóchowawcząW 
 NF spisuje kontrakt z uczniem Eokreślenie warunków i konsekwencji złego zachowaniaF  

OF nawiązuje stałó kontakt z rodzicem Eprzónajmniej raz w tógodniuF i niezwłocznie powiadamia  
    o zachowaniu uczniaI  

 PF sóstematócznie zbiera informacje od innóch nauczócieliI 
 4F powiadamia aórektora o problemieK 
OK kauczóciele skrupulatnie i dokładnie opisują zaistniałe zdarzenia w weszócie pochwał i uwagK 
PK oodzic podejmuje decózję o przeprowadzeniu badań psóchologicznoJpedagogicznóchK 
4K tóchowawca informuje pedagoga szkolnego o zaistniałóch problemachI pedagog podejmuje pracę  
    z uczniemK 
RK aórektor zbiera informacje i kontaktuje się z lśrodkiem momocó ppołecznej i policją EpisemnieFK 
SK aórektor wóstępuje do sądu do wódziału rodzinnego lub dla nieletnichK 
 
tócieczka szkolna 
 

NK t przópadku wóstąpienia problemu użówek EalkoholI tótońI narkotókiF nauczócielW 
 NF w razie zagrożenia żócia J wzówa lekarza lub pogotowie ratunkoweI  

OF powiadamia rodzicaI 
PF powiadamia aórektoraI 
4F powiadamia policjęI 
RF zezwala na przesłuchanie ucznia tólko w obecności rodzicaI  
SF w razie potrzebó wókonania badań na obecność alkoholu lub narkotóków we krwi wóstępuje  
    o pisemną zgodę rodzicaI  
TF sporządza notatkę ze zdarzeniaK  

OK t przópadku palenia papierosów nauczócielW  
    NF upomina i poucza ucznia o szkodliwości i zakazie paleniaI  
     OF sporządza notatkę o zdarzeniuI którą również podpisuje uczeńK  



 OP

 
wajęcia lekcójneI pozalekcójneI dóskoteka 
 

NK t przópadku wóstąpienia problemu użówek EalkoholI tótońI narkotókiF nauczócielW 
 NF powiadamia dórektoraI 
    OF w razie zagrożenia żócia J wzówa pogotowie ratunkoweI  

PF powiadamia rodzicaI 
4F powiadamia policjęI 
RF zezwala na przesłuchanie ucznia tólko w obecności rodzicaI  
SF w razie potrzebó wókonania badań na obecność alkoholu lub narkotóków we krwi otrzómuje  
    pisemną zgodę rodzicaI  
TF sporządza notatkę ze zdarzeniaK  

OK t przópadku palenia papierosów nauczócielW  
    NF upomina i poucza ucznia o szkodliwości i zakazie paleniaI  
     OF sporządza notatkę o zdarzeniuI którą również podpisuje uczeńK  
PK t przópadku wóstąpienia istotnej kradzieżó E w szkoleI na wócieczce itpKFI lub zachowań zagrażającóch  
    zdrowiu lub żóciu uczniów lub pracowników szkołó nauczóciel opiekującó się uczniem w danej chwili   
    lub wóchowawcaW  

NF powiadamia aórektoraI 
     OF w razie zagrożenia żócia J wzówa pogotowie ratunkoweI  

PF powiadamia rodzicaI 
4F powiadamia policjęI 
RF zezwala na przesłuchanie ucznia tólko w obecności rodzicaI  
SF sporządza notatkę ze zdarzeniaK  

 
 



 O4

sfffK mostanowienia końcowe 
 

§ 4PK 
NK pzkoła posiadaW 

        NF własnó ceremoniałI 
OF hómnI 

   PF imięI 
         4F sztandarI 
         RF prawo obchodzenia uroczóstości szkolnóch i państwowóch zgodnie z ustalonóm harmonogramemK 
   OK  eómnem pzkołó jest pieśńI śpiewana na ważnóch uroczóstościach szkolnóch pełniąca funkcję   
        sómbolu pzkołóK 
   PK  pzkoła użówa pieczęci okrągłej i stempla według ustalonego wzoruK 
   4K  pzkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnómi przepisamiK 
   RK  wasadó gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisóK 
   SK  lrganem upoważnionóm do wprowadzenia zmian lub uzupełnień ptatutu jest oada medagogicznaI  
        po  zasięgnięciu opinii pozostałóch organów pzkołóK rchwalenie zmian w ptatucie odbówa się 
        zwókłą większością głosówK mo wprowadzeniu zmian aórektor ustala tekst jednolitóK 
    TK pzkolnómi przepisami wókonawczómi sąW 

NF uchwałó oadó medagogicznejI 
OF zarządzenia aórektora pzkołóI 
PF regulaminó korzóstania z sal Epracowni informatókiI sali gimnastócznejI bibliotekiI świetlicó itpKF 
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