
  

STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO 

W WARSZAWIE 

TEKST JEDNOLITY 

Podstawy prawne opracowania statutu szkoły: 
1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.)  
2.Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.2001. Nr 61, poz.624, Dz. U.2007 
nr 35 poz.222) 
3. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  
w szkołach publicznych (Dz.U.2015 poz.843) 
Załączniki: 
Plan pracy szkoły, 
Program Wychowawczy Szkoły, 
Wewnątrzszkolny System Oceniania, 
Program Profilaktyki. 
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ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego, zwana dalej „szkołą”, jest sześcioletnią szkołą 
publiczną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 48.  

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa.  

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.  

Szkoła działa na podstawie: aktu o jej utworzeniu, orzeczenia organizacyjnego, Ustawy o systemie oświaty z 
dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą” i 
wydanych do niej przepisów wykonawczych, niniejszego statutu, regulaminów uchwalonych przez organy 
szkoły oraz innych ustaw i przepisów regulujących działalność szkół publicznych.  

Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 § 2 

1.Działalność szkoły jest określana przez:  

1) Szkolny program nauczania. 

2) Program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 
skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli.  

3) Program profilaktyki dostosowany do potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania 
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

4) Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą 
spójną całość i jest zgodny z celami i zadaniami szkoły. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno 
całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Szczegółowe programy opracowywane są na każdy rok szkolny przez 
radę pedagogiczną. Z programami zapoznawana jest rada rodziców i samorząd uczniowski. 

2. Cele i zadania szkoły:  

1) Wspieranie rozwoju ucznia, kształcenie jego samodzielności intelektualnej i umożliwianie dokonywania 
wyborów edukacyjnych odpowiednich do jego uzdolnień i osiągnięć.  

2) Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności stosownie do jego rozwoju i zdolności.  

3) Rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia, zachęcanie do samokształcenia.  

4) Ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowanie swojego miejsca w społeczeństwie oraz 
przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych.  

5) Ułatwianie uczestnictwa w kulturze.  
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6) Przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, problemach społecznych, kulturze i środowisku naturalnym. 

7) Rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi, kształcenie i 
wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu  

8) Ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania 
i umiejętności ich rozwiązywania.  

9) Stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności.  

10) Kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności.  

11) Zapewnienie uczniom możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach 
informatyki, w miarę możliwości również na innych przedmiotach oraz na zajęciach pozalekcyjnych.  

12) Poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia i profilaktyką uzależnień.  

13) Uwrażliwienie uczniów na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.  

14) Poszerzanie zainteresowań tematami kulturowymi, odkrywania wspólnych europejskich korzeni.  

15) Popularyzowanie działalności proeuropejskich w środowisku.  

16) Umacnianie w uczniach poczucia więzi ze szkołą, regionem, narodem, kulturą i tradycją.  

17) Kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do dalszego etapu kształcenia i życia we 
współczesnym świecie.  

18) Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego.  

19) Upowszechnienie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie postaw wobec problemów ochrony 
środowiska.  

20) Pozyskanie przez uczniów umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce  

21) Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie 
słownictwa.  

22) Wdrożenie do pracy zespołowej.  

3. Sposoby realizacji celów i zadań szkoły:  

1) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  

2) realizowanie programu wychowawczego,  

3) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły,  

4) umożliwienie działania przedmiotowych kół zainteresowań, prowadzonych przez nauczycieli lub za zgodą 
dyrektora przez osoby z zewnątrz,  

5) stwarzanie warunków do prowadzenia działalności eksperymentalnej,  

6) umożliwienie uczniom udziału w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i innych,  

7) organizowanie w szkole uroczystości szkolnych, patriotycznych i udział w wybranych uroczystościach 
pozaszkolnych,  

8) organizowanie wycieczek,  

9) diagnozowanie i monitorowanie osiągnięć i zachowań uczniów,  

10) organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów uwzględniając ich potrzeby rozwojowe i zainteresowania, 

11) prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,  

str.   4



12) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb: opiekę psychologa i pedagoga szkolnego, 
prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i reedukacyjnych, prowadzenie zajęć logopedycznych, 
nauczanie indywidualne,  

13) organizowanie zajęć świetlicowych,  

14) umożliwienie korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej,  

15) zapewnienie uczniom dostępu do Internetu,  

16) umożliwianie spożywania posiłków,  

17) udzielanie uczniom potrzebującym wsparcia różne formy opieki i pomocy, w tym pomoc materialną,  

18) promowanie zdrowego stylu życia poprzez omawianie zasad prawidłowego żywienia, sport rekreację, 
realizację programów prozdrowotnych,  

19) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez 
szkołę, opiekę nad uczniami w czasie lekcji, organizowanie zastępstw na lekcjach za nieobecnych 
nauczycieli, pełnienie przez nauczycieli dyżurów w czasie przerw na korytarzach,  

20) umożliwienie corocznego pośrednictwa szkoły w ubezpieczeniu uczniów od następstw nieszczęśliwych 
wypadków,  

21) współdziałanie z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w celu niesienia specjalistycznej pomocy 
dzieciom i rodzicom,  

22) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,  

23) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania, w tym realizacja podstawy 
programowej,  

24) przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,  

25) zatrudnienie odpowiedniej kadry pedagogicznej zgodnie z kwalifikacjami określonymi w odrębnych 
przepisach,  

26) zapewnienia uczniom niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:  

a) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w 
rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, doskonaleniu umiejętności wychowawczych 
w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.  

b) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana i organizowana we współpracy z rodzicami uczniów, 
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi, 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

c) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 
nauczycieli, wychowawców klas, specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

d) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć specjalistycznych w tym korekcyjno-kompensacyjnych, 
logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych a także porad i konsultacji.  

4. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne warunki pobytu.  

1) Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i 
higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanymi przez szkołę poza jej siedzibą.  

2) Wszyscy uczniowie podczas pobytu na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych znajdują 
się pod opieką nauczycieli i opiekunów, zgodnie z przyjętym rozkładem lekcji, programem zajęć 
dodatkowych, planem dyżurów i zakresem obowiązków pracowników szkoły.  
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3) Wszyscy uczniowie powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały rok 
szkolny, chyba że rodzice w formie pisemnego oświadczenia, nie wyrażają na to zgody.  

4) W trakcie pobytu uczniów poza terenem szkoły, np. zajęcia i zawody sportowe, wycieczki, opiekę nad 
zorganizowaną grupą sprawuje nauczyciel lub opiekun wyznaczony przez dyrekcję szkoły.  

5) Za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiadają instruktorzy, którzy je prowadzą.  

6) Nauczyciel planujący zielone szkoły lub wycieczki winien przedstawić dyrektorowi szkoły opracowany 
wcześniej program wyjazdu z wymieniem osób dodatkowo sprawujących opiekę nad dziećmi, regulaminem i 
zgodami rodziców.  

7) Nauczyciele są zobowiązani do pełnienia dyżurów w czasie i miejscu wskazanym w planie dyżurów, który 
jest opracowywany w każdym roku szkolnym, zatwierdzany przez radę pedagogiczną i obowiązuje do czasu 
jego zmiany.  

8) W razie stwierdzonego wypadku dyżurny nauczyciel organizuje natychmiast pomoc medyczną oraz 
powiadamia o tym wydarzeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę. Uczniowie są informowani o konieczności 
natychmiastowego zawiadomienia dyrekcji szkoły lub wychowawcy klasy / grupy o wypadku, jaki zdarzył 
się na terenie placówki lub w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem. 

 9) Nauczyciel sporządza notatkę z pełnionego dyżuru, rejestrującą przypadki złego zachowania i wpisuje 
swoje uwagi do dzienniczka ucznia lub zeszytu klasowego oraz informuje wychowawcę.  

10) Przerwa druga jest przerwą śniadaniową, podczas której uczniowie przebywają w salach pod opieką 
nauczyciela.  

11) Nauczyciele wychowania fizycznego zapewniają bezpieczeństwo uczniów przy łączniku z salą 
gimnastyczną i w rozbieralni, nadzorują wchodzących i wychodzących z sali gimnastycznej.  

12) Podczas przerw pracownie są zamknięte, nie mogą przebywać w nich uczniowie, chyba, że znajdują się 
pod opieką nauczyciela. 

13) Nauczyciele klas I-III kończący w danym dniu zajęcia z określonym oddziałem mają obowiązek 
sprowadzenia uczniów do szatni oraz sprawdzenia, czy wszystkie dzieci zostały odebrane przez rodziców lub 
udały się do świetlicy.  

14) Nauczyciele klas I w ciągu pierwszego miesiąca nauki zobowiązani są do zapoznania uczniów z zasadami 
bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole oraz zasadami bezpiecznej drogi do i ze szkoły.  

15) Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszystkie 
przejawy zachowania uczniów mogące stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz 
informować o tym nauczycieli.  

16) Nauczyciele uczący w pracowniach specjalistycznych oraz sali gimnastycznej są zobowiązani do podania 
uczniom regulaminu korzystania z tych pomieszczeń na początku roku szkolnego, a w ciągu roku do 
egzekwowania przestrzegania tego regulaminu.  

17) W razie wypadku dyrektor szkoły zobowiązany jest: 

a) zapewnić natychmiastową pomoc lekarska i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi,  

b) powiadomić o wypadku rodziców poszkodowanego lub osobę sprawującą nad nim opiekę,  

c) powiadomić o wypadku Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, o ile zaistniało zatrucie pokarmowe, o 
wypadku śmiertelnym lub powodującym ciężkie uszkodzenie ciała, a także o wypadku zbiorowym 
zawiadomić Kuratora Oświaty oraz właściwego prokuratora lub organ policji.  

18) Szkoła prowadzi statystykę powypadkową, którą regulują odrębne przepisy.  

19) Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu i posiada zainstalowane i 
aktualizowane oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie 
dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności pornograficznych, 
eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe, 
propagujących nienawiść i dyskryminację.  
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5. W szkole obowiązują zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Szczegółowe zasady zawiera 
załącznik do niniejszego statutu.  

Ocenianiu podlegają:  

1)osiągnięcia ucznia, 

2)zachowanie ucznia. 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 § 3. 

1. Organami szkoły, które współpracują ze sobą, są:  

1) dyrektor szkoły,  

2) rada pedagogiczna,  

3) rada rodziców,  

4) samorząd uczniowski. 

2. Kompetencje organów szkoły.  

Dyrektor szkoły:  

1)wyłaniany jest w drodze konkursu (tryb powoływania dyrektora określają odrębne przepisy),  

2) reprezentuje szkołę na zewnątrz,  

3) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły,  

4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,  

5) kieruje działalnością szkoły: dydaktyczno-wychowawczą, administracyjną, finansową i gospodarczą,  

6) sprawuje nadzór pedagogiczny, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego 
rozwoju psychofizycznego, podejmuje decyzję w sprawie przyjmowania uczniów spoza rejonu,  

7) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim podczas realizacji 
statutowych obowiązków, zwłaszcza w zakresie:  

a) planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w ramach zajęć lekcyjnych, obowiązkowych,  

b) organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obowiązkowych i nadobowiązkowych,  

c) opracowania perspektywicznych planów rozwojowych szkoły,  

d) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego i przedstawienie go na radzie 
pedagogicznej do dnia 15 września,  

e) dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 8) 
sprawuje kontrolę realizacji obowiązku szkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie (rejonie) szkolnym oraz 
wykonanie przez rodziców obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 
regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,  

9) współdziała z rodzicami w sprawie stworzenia dziecku warunków spełniania obowiązku szkolnego,  
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10) podejmuje decyzje w sprawie odraczania obowiązku szkolnego, może również zezwolić na spełnienie 
obowiązku szkolnego poza szkołą, zasady wyrażenia zgody lub cofnięcia zezwolenia określają inne przepisy,  

11) realizuje uchwały rady rodziców i rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji 
stanowiących,  

12) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanymi przez radę 
pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  

13) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom podczas zajęć 
organizowanych przez szkołę,  

a)zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki do korzystania z obiektów należących do szkoły przez 
przeprowadzenie kontroli przynajmniej raz w roku, 

b) układa plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z zasadą równomiernego obciążenia zajęciami w 
poszczególne dni tygodnia,  

c) umożliwia pozostawienie przez dzieci części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach 
placówki, 14. decyduje o zatrudnieniu nauczycieli i innych niepedagogicznych pracowników szkoły i ich 
zwalnianiu,  

15) powierza stanowiska kierownicze po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej, 
ustala zakres obowiązków,  

16) przyznaje wyróżnienia, nagrody i kary porządkowe oraz wnioskuje o przyznanie odznaczeń państwowych 
pracownikom szkoły, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,  

17) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 
pedagogicznych,  

18) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań związanych z doskonaleniem zawodowym,  

19) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole ,  

20) wstrzymuje realizację uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców sprzecznych z obowiązującymi 
przepisami lub uprawnieniami statutowymi (o wstrzymaniu uchwały powiadamia organ prowadzący szkołę 
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny a rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór jest ostateczne),  

21) wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których statutowym 
celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci, bądź rozszerzenie form pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej, na wcześniej uzgodnionych warunkach i po pozytywnym zaopiniowaniu 
wniosku przez radę pedagogiczną,  

22) wykonuje inne obowiązki wynikających z odrębnych przepisów dotyczących pełnionej funkcji 
kierownika zakładu pracy,  

23) zezwala na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-
pedagogicznej na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela-opiekuna,  

24) organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka,  

25) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie placówki przez:  

a) tworzenie zespołów planujących i koordynujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom, w tym powołuje koordynatorów,  

b) na podstawie zaleceń ustala formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej a 
także sposób informowania o tym rodziców,  

c) wnioskuje o udział w spotkaniach przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

26) Dyrektor odpowiada za:  
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a) opracowanie dokumentów niezbędnych do funkcjonowania placówki w tym arkuszy organizacyjnych, 
planów pracy, dyżurów nauczycielskich, planów doskonalenia nauczycieli, planu nadzoru pedagogicznego,  

b) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania,  

c) funkcjonowanie szkoły zgodnie z przepisami prawa,  

d) pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań w tym wspieranie ich rozwoju zawodowego,  

e) tworzenie bezpiecznych warunków w czasie zajęć,  

f) stan sanitarny placówki oraz jej ochronę przeciwpożarową,  

g) opracowanie planu finansowego szkoły,  

h) opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego.  

Rada pedagogiczna:  

1) W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej 
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2)W skład rady pedagogicznej wchodzą:  

a) dyrektor jako przewodniczący; przewodniczącym może być inna osoba wyznaczona przez dyrektora,  

b) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

3) W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez 
jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i 
innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.  

4) Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie 
(semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na 
wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły 
lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.  

5) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.  

6) Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o 
działalności szkoły. 

7) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,  

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu 
ich projektów przez radę rodziców;  

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły  

e) podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych  

f) podejmowanie uchwał o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły ucznia, 
któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę roczną klasyfikacyjna z 
zachowania.  

8) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,  
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b) projekt planu finansowego szkoły,  

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,  

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych,  

e) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wskazanego bez konkursu,  

f) kandydata na stanowisko wicedyrektora i kierownika świetlicy 

g) przedłużenie powierzenia na stanowisko dyrektora szkoły,  

h) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki,  

i) wysokość i przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,  

j) organizację tygodnia pracy w szkole,  

k) programy nauczania przed dopuszczeniem ich przez dyrektora do użytku szkolnego,  

l) przedstawioną przez dyrektora propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.  

9) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy jej członków.  

10) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  

11) Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 
na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.  

12) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub zmiany. 

13) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z 
innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. Dyrektor jest zobowiązany w stosunku do osób 
pełniących funkcje kierownicze przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania 
uchwały rady pedagogicznej.  

14) Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z przeprowadzonego nadzoru 
pedagogicznego.  

15) Rada pedagogiczna wyraża zgodę w sprawie:  

a) uznania szkoły za eksperymentalną,  

b) egzaminu klasyfikacyjnego,  

c) egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów,  

d) wystąpienia dyrektora z wnioskiem do MEN o prowadzenie eksperymentu , innowacji; 

16) Rada pedagogiczna postanawia w sprawie:  

a) powtarzania klasy przez ucznia klas I-III,  

b) niepromowania do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu po raz 
drugi ustalono ocenę naganną roczną z zachowania,  

c) ukończenia szkoły przez ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym.  

Samorząd uczniowski: 

1) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  
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2) Uczestnictwo w pracach samorządu jest dobrowolne, nie może też ono podlegać jakimkolwiek zakazom.  

3) Decyzje samorządu są suwerenne w sprawach uczniowskich, kiedy decyzje samorządu są niezgodne ze 
statutem szkoły lub innymi przepisami, rada pedagogiczna może je uchylić.  

4) Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich 
sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:  

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,  

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  

c) prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania uczniów w całym procesie nauczania,  

d) prawo do organizacji życia szkolnego, np.: działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły,  

e) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,  

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,  

g) prawo zabierania głosu w sprawie karnego przeniesienia ucznia z klasy do klasy lub opinii w sprawie 
nagród. 

5) Organem reprezentującym samorząd jest rada samorządu, na czele której stoi jej przewodniczący i dwóch 
zastępców. Zasady wyboru i pracy rady samorządu są odnawiane w każdym roku szkolnym.  

6) Samorząd uczniowski może opiniować pracę nauczyciela ocenianego.  

Rada rodziców  

1) W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład rady rodziców wchodzi 
po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.  

2) Rada rodziców i rady oddziałowe są społecznymi organami szkoły.  

3) Na początku roku szkolnego na zebraniu rodziców uczniów każdego oddziału rodzice wybierają spośród 
siebie w głosowaniu tajnym i przy zachowaniu zasady reprezentatywności, radę oddziałową, w skład której 
wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik oraz przedstawiciel oddziału w radzie rodziców. 
Funkcja przedstawiciela w radzie rodziców może być łączona z innymi funkcjami w radzie oddziałowej.  

4) Na pierwszym zebraniu w roku szkolnym rada rodziców wybiera Prezydium i Komisję Rewizyjną.  

5) Zebranie rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek poszczególnych rad 
oddziałowych, dyrektora czy rady pedagogicznej.  

6) Posiedzenia rady rodziców są protokołowane. Protokoły są dostępne dla wszystkich rodziców i dyrektora 
szkoły.  

7) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:  

a) szczegółową wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców;  

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców i rad oddziałowych.  

8) Kadencja rady i jej organów trwa rok począwszy od jej ukonstytuowania się na pierwszym zebraniu we 
wrześniu danego roku do dnia ukonstytuowania się nowej rady w następnym roku, nie później niż do 30 
września.  

9) Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  

10) Do kompetencji rady rodziców należy:  
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a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły obejmującego 
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 
nauczycieli oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 
danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 
uczniów, nauczycieli i rodziców,  

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,  

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  

d) opiniowanie pracy nauczyciela przy ustalaniu oceny jego dorobku zawodowego za okres stażu, 

e) wnioskowanie o przeprowadzenie oceny pracy nauczyciela.  

11) Przedstawiciele rady rodziców mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej z wyjątkiem tych 
posiedzeń, w czasie, których omawiane są sprawy podlegające ustawie o ochronie danych osobowych.  

12) W posiedzeniach rady rodziców i jego Prezydium może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły 
lub jego przedstawiciel.  

13) W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Rada rodziców zatwierdza preliminarz wydatków z 
funduszu rady rodziców na każdy kolejny rok szkolny oraz podejmuje decyzje o wydatkowaniu środków 
finansowych.  

14) Do obsługi finansowo-księgowej rada rodziców może zatrudnić na podstawie umowy-zlecenia 
pracownika, którego wynagrodzenie pokrywane jest ze środków rady. Wysokość wynagrodzenia, zakres 
czynności i odpowiedzialności zatrudnionego pracownika określa prezydium rady.  

15) Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania 
na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i wypłat. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów 
finansowych regulują odrębne przepisy.  

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.  

1) Organy szkoły mogą występować wzajemnie z wnioskami i opiniami w ramach swych kompetencji.  

2) Organy szkoły wymieniają się informacjami o swoich działaniach podczas zebrań lub za pomocą tablicy 
ogłoszeń.  

3) Konflikty lub kwestie sporne między poszczególnymi organami szkoły, z wyłączeniem konfliktów 
pomiędzy dyrektorem szkoły a pozostałymi organami szkoły, rozwiązuje dyrektor szkoły w ramach swych 
kompetencji.  

4) Jeżeli uchwały i inne decyzje organów szkoły są niezgodne z prawem lub interesami szkoły, dyrektor 
zawiesza ich wykonanie i uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W 
przypadku braku możliwości uzgodnienia sposobu postępowania przedstawia sprawę do decyzji organu 
sprawującego nadzór nad szkołą.  

5) Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo składać skargi i wnioski we wszystkich sprawach 
dotyczących funkcjonowania szkoły.  

6) Rozpatrzenie skarg i wniosków następuje w terminie 14 dni od ich złożenia.  

7) W sprawach spornych między radą rodziców a dyrekcją szkoły, strony mogą odwołać się do organów 
nadzorujących pracę szkoły. 

§ 4 

1.W szkole tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi:  
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1) kierownika gospodarczego,  

2) sekretarza szkoły,  

3) woźnego,  

4) sprzątaczki,  

5) dozorcy,  

6) pomocy administracyjnej. 

2.Zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor szkoły i mogą się one zmieniać w 
zależności od potrzeb organizacyjnych placówki.  

3.Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do reagowania na przejawy naruszenia przez 
uczniów zasad zachowania, dyscypliny w szkole w szczególności przemoc fizyczną, agresję, używanie 
wulgarnych zwrotów i gestów. 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY  

§ 5 

1.Organizacja szkoły określa: sposób podziału uczniów na oddziały, ilość uczniów w oddziale, czas trwania 
godziny lekcyjnej, zasady funkcjonowania świetlicy, biblioteki, stołówki szkolnej.  

2.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

 1)Uczniowie są podzieleni na oddziały realizujące ustalone programy nauczania: 

  a) I etap edukacyjny: klasy I - III - edukacja wczesnoszkolna,  

  b) II etap edukacyjny: klasy IV - VI  

3. Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala corocznie dyrektor szkoły na 
podstawie odrębnych przepisów.  

4. Liczbę uczniów w oddziale określają oddzielne przepisy prawa. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 
edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w 
tygodniowym rozkładzie zajęć.  

 1) Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,    
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.  

 2) Przerwy lekcyjne są 10 minutowe z wyjątkiem drugiej (śniadaniowej), która trwa 15 minut i przerwy 
piątej (obiadowej), która trwa 20 minut.  

§ 6  

1.Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego, pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze 
i dydaktyczne.  

1) Świetlica szkolna jest zorganizowana dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na 
czas pracy ich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia uczniowi opieki w szkole.  

2) Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie karty zgłoszenia do świetlicy do dnia 1 września dla 
uczniów klas pierwszych oraz do dnia zakończenia ubiegłego roku szkolnego dla uczniów klas starszych; 
zapisu dziecka do świetlicy dokonuje się jednorazowo, chęć wypisania dziecka ze świetlicy rodzic (prawny 
opiekun) zgłasza pisemnie.  
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3) W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, liczba uczniów nie powinna przekraczać 
25, w przypadku przejściowych trudności grupa może liczyć 30 uczniów.  

4) Świetlica zapewnia uczniom szkoły opiekę, w ramach pięciodniowego tygodnia pracy. Godziny pracy 
świetlicy mogą być zmienione na dany rok szkolny zgodnie z aktualnymi potrzebami. 

5) Zakres i czas pracy świetlicy w dni, w które nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, dni wolne od 
pracy, w czasie przerw świątecznych, określa dyrektor szkoły, stosownie do potrzeb środowiskowych i w 
porozumieniu z organem sprawującym bezpośredni nadzór nad szkołą. Placówka czynna jest nie dłużej niż w 
ustalonych godzinach pracy świetlicy. 

6) Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy tworzą zespół, którego zadaniem jest realizacja rocznego 
planu pracy świetlicy oraz planów pracy grup wychowawczych. Plany pracy świetlicy są spójne z planem 
pracy oraz programem wychowawczym szkoły. Zespół nauczycieli świetlicy tworzy radę wychowawczą 
świetlicy. Radzie przewodniczy kierownik świetlicy. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.  

7) Dokumentację pracy świetlicy stanowią: a) roczny plan pracy świetlicy,  

b) plany pracy poszczególnych grup wychowawczych,  

c) dzienniki zajęć grup wychowawczych,  

d) karty zgłoszeń do świetlicy,  

e) oświadczenia rodziców dotyczące wyjść dzieci ze świetlicy,  

f) protokoły rad wychowawczych nauczycieli świetlicy,  

g) tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli świetlicy,  

h) rozkład dnia,  

i) zeszyty uwag dotyczących wychowanków.  

8) Zasady obowiązujące uczniów korzystających ze świetlicy zawarte są w regulaminie świetlicy.  

9) Podstawowe zadania świetlicy: 

a) zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu na terenie całego obiektu szkolnego oraz 
poza nim (podczas organizowanych przez świetlicę wycieczek, wyjść do muzeów, teatrów itp.),  

b) stworzenie warunków do wypoczynku wynikającego z indywidualnych potrzeb dziecka, a także z zasad 
dbałości o zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny i higienę umysłową,  

c) otoczenie pomocą dzieci mające trudności w nauce oraz dzieci po dłuższej nieobecności w szkole,  

d) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań uczniom o szczególnych predyspozycjach i uzdolnieniach 
(w ramach możliwości pracy świetlicy),  

e) wyrobienie u wychowanków umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego, w tym umiejętności 
organizacji czynnego wypoczynku.  

10) Na wypadek nieodebrania dziecka ze świetlicy, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców (prawnych 
opiekunów), nauczyciele świetlicy będą korzystać z pomocy odpowiednich do tego typu działań jednostek 
publicznych służb porządkowych. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, dziecko będzie umieszczone we 
właściwej placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

§ 7 

1.Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 
uczniów, celów dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli. 
Organizacja biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza jest zgodna z potrzebami szkoły.  

1) W bibliotece działają: wypożyczalnia, czytelnia i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.  
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2) Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie - na podstawie zapisów w dzienniku klasowym, 
nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu 
osobistego, inne osoby – tylko w czytelni.  

3) W bibliotece gromadzi się następujące rodzaje zbiorów:  

a) wydawnictwa informacyjne i albumowe,  

b) lektury do języka polskiego i innych przedmiotów,  

c) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej dla dzieci,  

d) czasopisma dla uczniów, pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,  

e) materiały audiowizualne.  

4) Nauczyciel bibliotekarz udostępnia książki i inne źródła informacji, pomaga w poszukiwaniu informacji i 
doborze literatury, udzielanie porad bibliograficznych, gromadzi i opracowuje zbiory biblioteczne.  

5) Nauczyciel bibliotekarz stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 
różnych źródeł, oraz posługiwania się technologią informacyjną. W tym celu udostępnia Internetowe 
Centrum Informacji Multimedialnej oraz wyposaża w radio, telewizor, magnetowid, odtwarzacz DVD, jak też 
wzbogaca zasoby biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne.  

6) Nauczyciel bibliotekarz wspomaga rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 
pogłębianie nawyku czytania i uczenia się organizując imprezy czytelnicze, konkursy, wystawy tematyczne, 
wystawki nowości, kiermasze.  

7) Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość 
kulturową i społeczną, organizowanie szkolnych akcji pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”, obchody 
Dnia Bibliotek Szkolnych i Tygodnia Bibliotek  

8) Bibliotekarz prowadzi dokumentację biblioteczną, odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów, uzgadnia 
stan majątkowy z księgowością, doskonali się zawodowo.  

2. Zasady współpracy biblioteki szkolnej:  

1) z uczniami:  

a) inspirowanie uczniów do czytania i doradzanie w wyborze lektur,  

b) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań,  

c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów i egzaminów,  

2) z nauczycielami:  

a) udział w realizacji zadań programowych szkoły,  

b) konsultowanie z nauczycielami zakupów nowości, 

c) pomoc w doborze materiałów potrzebnych do przygotowania konkursów przedmiotowych,  

d) wspólne prowadzenie lekcji przez nauczyciela przedmiotu i nauczyciela bibliotekarza,  

e) pomoc nauczycielom doskonalącym się i studiującym,  

3) z rodzicami (prawnymi opiekunami):  

a) informowanie rady rodziców o potrzebach biblioteki,  
b) informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów,  

4) innymi bibliotekami:  

a) udział w środowiskowych imprezach czytelniczych,  
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b) współpraca z najbliższą dzielnicową biblioteką publiczną i innymi bibliotekami oraz 
domami kultury  

§ 8 

 1.W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła organizuje 
stołówkę.  

1)Zgodnie z decyzją dyrekcji szkoły, po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, blok 
żywienia prowadzi ajent stołówki, na podstawie uzgodnionej i podpisanej umowy z placówką. 

2)Szkoła zapewnia uczniom warunki spożycia obiadu. 

3)Ze stołówki szkolnej mogą korzystać tylko uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. 

4)Czynności związane z pobieraniem opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej prowadzi ajent. 

5)Dzieci spożywające obiady w stołówce pozostają pod opieką nauczycieli pełniących dyżur w 
stołówce. 

6)Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad: 

a) kulturalnego i spokojnego zachowania się w stołówce, 

b) zachowania porządku i ostrożności przy odbiorze dania z okienka oraz przy oddawaniu 
naczyń do okienka 

c) zachowania ciszy podczas spożywania posiłku, 

d) pozostawienia porządku na stole po zakończonym posiłku, 

e) szanowania wyposażenia stołówki, 

f) w przypadku uporczywego łamania zasad, po ustaleniu z rodzicami/opiekunami następuje 
skreślenie ucznia z listy osób korzystających ze stołówki w szkole. 

  

§ 9 

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o 
którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. 
Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.  

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym 
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych 
ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.  

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć 
edukacyjnych.  

4. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy. 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 10 
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1.Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników  

1) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za 
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. W swoich 
działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania 
godności osobistej ucznia.  

2.Zadania nauczycieli:  

1) decydowanie w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, programów, podręczników i 
środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,  

2) poznawanie warunków życia, stanu zdrowia i osobowości ucznia,  

3) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich 
zdolności i zainteresowań,  

4) dbanie o poprawność językową uczniów i czystość języka polskiego,  

5) kształtowanie u uczniów właściwej postawy patriotycznej, obywatelskiej i etycznej,  

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb 
uczniów i systematyczną współpracę z domem rodzinnym,  

7) bezstronne i sprawiedliwe ocenianie wszystkich uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym 
ocenianiem,  

8) prowadzenie prawidłowo dokumentacji pedagogicznej,  

3.Nauczyciel odpowiada za:  

1) skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, 
pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów oraz nieprzestrzeganie procedury postępowania 
po zaistnieniu wypadku,  

2) stan przydzielonych mu sprzętów, urządzeń oraz środków dydaktycznych.  

4. Zadania pedagoga:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 
szkolnych,  

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,  

3) organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,  

4) udział w opracowywaniu programu wychowawczego i profilaktycznego na dany rok szkolny.  

5. Zadania logopedy:  

1) diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej,  

2) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono 
nieprawidłowości w rozwoju mowy,  

3) współpracowanie z pedagogiem, nauczycielem prowadzącymi zajęcia korekcyjno kompensacyjne, 
psychologiem i innymi specjalistami, 

4) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli wynikających z programu,  

5) aktywowanie rodziców w proces terapii ich dziecka.  

6. Zadania reedukatora:  

1) stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,  
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2) wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie funkcji zaburzeń,  

3) ułatwienie dzieciom opanowania tych wiadomości, umiejętności, które są przewidziane programem 
nauczania dla danego poziomu klasy,  

4) zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych,  

5) wyrobienie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują samodzielne funkcjonowanie w 
systemie szkolnym i społecznym,  

6) przygotowywanie indywidualnych programów działań naprawczych dla każdego dziecka,  

7) realizowanie opracowanych programów na zajęciach indywidualnych lub w grupach, jeśli jest 
kilku uczniów mających podobne zaburzenia.  

7. Zadania pracowników szkoły.  

1) Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń 
przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowę o pracę.  

8.Pracownik jest obowiązany w szczególności do:  

1) przestrzegania ustalonego dla niego czasu i regulaminu pracy, 

2) poznawania i przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz 
przepisów przeciwpożarowych,  

3) dbania o dobro szkoły, chronienia jej mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić placówkę na szkodę,  

4) przestrzegania zasad współżycia społecznego,  

5) dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, pomocy naukowych oraz o porządek i ład w miejscu 
pracy,  

6) poddawania się okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim,  

7) niezwłocznego zawiadomienia dyrektora o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu życia 
lub zdrowia ludzkiego,  

8) podjęcia działań mających na celu ochronę dzieci w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia,  

9) rejestrowania wyjść służbowych i prywatnych w zeszycie wyjść znajdującym się w sekretariacie, z 
podaniem czasu wyjścia i powrotu do pracy (po uzgodnieniu z dyrektorem); brak wpisu jest 
traktowany jako samowolne opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia,  

10) bieżącej kontroli obecności pracowników obsługi dokonuje kierownik gospodarczy, pracowników 
administracji i osób pełniących funkcje kierownicze - dyrektor szkoły, nauczycieli - wicedyrektor lub 
dyrektor, nauczycieli świetlicy - kierownik świetlicy. 

§ 11 

1.W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. W przypadku 
nieobecności dyrektora szkoły, wicedyrektor przejmuje jego obowiązki.  

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska 
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.  

§ 12 

 W uzasadnionych przypadkach w szkole tworzy się oddziały integracyjne, w których zatrudnia się 
dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów 
prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach w szkole można zatrudnić pomoc 
nauczyciela.  

§ 13 
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1. W szkole działają klasowe zespoły nauczycielskie.  

1) Zespół klasowy tworzą nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów w danej klasie. Do 
zespołu mogą należeć także: pedagog, psycholog, reedukator.  

2) Spotkania zespołu klasowego powinny odbywać się raz w miesiącu, a jeżeli wymaga tego sytuacja 
- częściej.  

2. Zadania zespołów klasowych  

1) Nauczyciele mogą tworzyć komisje i zespoły.  

2)Nauczyciele prowadzący zajęcia w danych oddziałach tworzą klasowy zespół nauczycielski.  

3) Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powoływany przez dyrektora na wniosę zespołu.  

4) Do zadań klasowych zespołów nauczycielskich należy:  

a) ustalenie zestawu programów dla danego oddziału oraz modyfikowanie go w miarę 
potrzeb,  

b) występowanie do dyrektora szkoły z wnioskiem o dopuszczenie do realizacji zestawu 
programu nauczania dla danego oddziału,  

c) analizowanie skuteczności edukacyjnej wybranego zestawu programów nauczania,  

d) podejmowanie działań mających na celu integrowanie treści objętych podstaw programową 
(treści międzyprzedmiotowe i ścieżki edukacyjne) oraz kształceń umiejętności zawartych w 
standardach egzaminacyjnych,  

e) organizowanie procesu dydaktycznego umożliwiającego każdemu dziecku danego zespołu 
klasowego osiąganie wyników w nauce adekwatnych do własnych możliwości poprzez: 
systematyczną analizę postępów i osiągnięć dydaktycznych uczniów, wypracowanie 
najbardziej skutecznych metod oddziaływań, 

 f) diagnozowanie zespołu klasowego poprzez: rozpoznanie możliwości intelektualnych, 
zainteresowań oraz warunków środowiskowych poszczególnych uczniów, współpracę z 
rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, 

g) współrealizowanie procesu wychowawczego poprzez: podejmowanie wspólnych działań 
służących realizacji planu wychowawczego klasy, ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów 
wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów, 

 h) rozwój zawodowy nauczycieli: doskonalenie w zakresie komunikowania się, sprawnego 
przepływu informacji i wspólnego podejmowania decyzji,  wspieranie i aktualizacja 
posiadanych kwalifikacji zawodowych poprzez konsultacje i wymianę doświadczeń. 

5) Zespoły pracują według planu, sporządzonego na dany rok szkolny.  

6) Praca zespołu jest dokumentowana w sposób przyjęty przez zespół, w uzgodnieniu z dyrektorem 
szkoły.  

3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 
przedmiotowe:  

1) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,  

2) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,  

3) zespół nauczycieli wychowania fizycznego,  

4) zespół edukacji wczesnoszkolnej,  

5) zespół opiekuńczy.  

4. Pracą zespołu kieruje lider powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.  
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5. Zadania zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych:  

1) przygotowanie uczniów do testu kompetencji po szkole podstawowej,  

2) tworzenie warunków rozwoju dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  

3) aktywizowanie metod nauczania,  

4) dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,  

5) kształtowanie świadomych postaw patriotycznych i obywatelskich,  

6) wskazywanie praktycznych aspektów nauki języków obcych,  

7) zainteresowanie uczniów kulturą krajów posługujących się językiem angielskim,  

8) mobilizacja uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu gramatyki i słownictwa celem swobodnego 
wyrażania poglądów i prezentowania postaw,  

9) doskonalenie pracy zespołu,  

10) inne zadania określone przez członków zespołu, zaopiniowane przez przewodniczącego zespołu i 
zatwierdzone przez dyrektora szkoły.  

6. Zadania Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych:  

1) doskonalenie i wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela poprzez:  

a) doskonalenie przedmiotowych systemów oceniania poprzez ich ewaluację,  

b) mierzenie jakości pracy dydaktycznej (przeprowadzanie próbnych testów kompetencji z 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz analizę ich wyników),  

2) inspirowanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości i korzystania z różnych źródeł wiedzy,  

3) doskonalenie zawodowe nauczycieli (udział w kursach, warsztatach itp.),  

4) doskonalenie pracy zespołu, 

5) inne zadania określone przez członków zespołu, zaopiniowane przez przewodniczącego zespołu i 
zatwierdzone przez dyrektora szkoły.  

7. Zadania Zespołu Nauczycieli Wychowania Fizycznego:  

1) przeprowadzanie badań sondażowych na temat zainteresowań sportowych uczniów,  

2) organizacja rozgrywek w zespołowych grach sportowych,  

3) organizacja bazy dydaktycznej oraz sprzętu sportowego,  

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego,  

5) doskonalenie pracy zespołu,  

6) inne zadania określone przez członków zespołu, zaopiniowane przez przewodniczącego zespołu i 
zatwierdzone przez dyrektora szkoły.  

8. Zadania Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej:  

1) ustalanie i modyfikowanie zestawu programów edukacji wczesnoszkolnej,  

2) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (np. organizacja konkursów i imprez),  

3) omawianie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i ustalanie sposobu, realizacji zaleceń,  

4) analizowanie efektów kształcenia,  
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5) opracowanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów,  

6) opiniowanie opracowanych w szkole autorskich programów nauczania,  

7) badanie i analiza efektów pracy wychowawczej szkoły,  

8) monitoring zachowań uczniowskich, koordynowanie prac związanych z realizacją programu 
wychowawczego,  

9) doskonalenie pracy zespołu,  

10) inne zadania określone przez członków zespołu, zaopiniowane przez przewodniczącego zespołu i 
zatwierdzone przez dyrektora szkoły.  

9. Zadania Zespołu Nauczycieli Świetlicy:  

1)opracowywanie zasad obowiązujących przy organizowaniu opieki, pomocy w nauce oraz przy 
organizowaniu gier i zabaw ruchowych, wycieczek i spacerów,  

2)stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowania kulturalnych rozrywek, 
kształcenia nawyków kulturalnego życia codziennego,  

3) tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka,  

4)podejmowanie działań mających za zadanie upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, 
kształtowania nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,  

5)inspirowanie do rozwijanie samodzielności i samorządności wśród wychowanków, 

6)współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi,doskonalenie pracy 
zespołu, 

7)inne zadania określone przez członków zespołu, zaopiniowane przez kierownika świetlicy i 
zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 

Zadania Zespołu Nauczycieli Języków Obcych 

Zadania Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Artystycznych 

Zadania Zespołu Nauczycieli Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej 

Zadania Zespołów Wychowawczych klas IV-VI 

Zadania Zespołu DS. Profilaktyki 

Zadania Zespołu DS. Ewaluacji 

Zadania Zespołu DS. Dokumentów Szkolnych 

Zadania Zespołu Redakcyjnego Gazetki Szkolnej 

Zadania Zespołu do Spraw Promocji Szkolnej 

10. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje lider zespołu powołany przez dyrektora szkoły na wniosek 
członków zespołu.  

11. Zespoły pracują według planu, sporządzonego na dany rok szkolny.  

12. Praca zespołów jest dokumentowana w sposób przyjęty przez zespół, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

13. W szkole działają zespoły do spraw ewaluacji do których należy przeprowadzenie czynności związanych 
z ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły oraz przedstawienie dyrektorowi szkoły i radzie 
pedagogicznej wniosków z przeprowadzonej ewaluacji.  
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14. W szkole tworzy się zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej do których należy 
planowanie i koordynacja udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

15. Zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej powoływane są dla:  

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 
– niezwłocznie po otrzymaniu opinii lub orzeczenia,  

2) ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w punkcie 1, niezwłocznie po przekazaniu 
przez nauczyciela, wychowawcę klasy lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną.  

16. Do zadań zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:  

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na 
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym 
szczególne uzdolnienia,  

2)  określenie zalecanych form, w którym, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego 
orzeczenie lub opinię, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,  

3) przekazanie dyrektorowi zalecanych form, sposobów i okresów udzielania uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej,  

4) założenie i prowadzenie kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz przedstawienie ich dyrektorowi 
po każdym spotkaniu,  

5) dokonanie wielopoziomowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
6) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

17. Spotkania ww. zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku.  

18. Spotkania ww. zespołu zwołuje osoba koordynująca.  

19. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

20. O terminie spotkania ww. zespołu dyrektor szkoły informuje rodziców ucznia. 

21. W spotkaniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą uczestniczyć:  

1) na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej,  

2) na wniosek rodzica ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, logopeda lub inny specjalista.  

22. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniach 
zespołu.  

23. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-
zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.  

§ 14 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.  

1) Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
dyrektor może przydzielić nauczycielowi wychowawstwo w dwóch oddziałach.  

2) Zadania wychowawcy:  

a) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów  

b) koordynowany realizacji zadań wychowawczych zawartych w programie wychowawczym,  

c) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, 
wskazówek, ułatwiających rozwiązywanie problemów,  

str.   22



d) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 
zespołowego, które rozwijają i integrują grupę.  

e) współdziałanie z nauczycielami w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań 
wychowawczych,  

f) współpraca z pedagogiem, psychologiem, reedukatorem, logopedą,  

g) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków,  

h) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy,  

i) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klas oraz przekładanie 
sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniu rady pedagogicznej,  

j) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej  

k) bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych w tym także wspomaganie uczniów 
mających trudności.  

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien 
opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb 
oraz warunków środowiskowych szkoły. 

ROZDZIAŁ VI 

NAGRODY I KARY  

§ 15 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 
1) wyniki w nauce; 
2) 100% frekwencję; 
3) wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 
4) pracę na rzecz społeczności szkolnej; 
5) życzliwą postawę wobec innych; 
6) reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

2. Nagrody przyjmują formę: 
1) pochwały ustnej wychowawcy klasy; 
2) pochwały ustnej dyrektora na forum szkoły; 
3) listu gratulacyjnego do rodziców; 
4) dyplomu uznania dla ucznia; 
5) publikacji osiągnięć ucznia na stronie internetowej szkoły lub w gazetce szkolnej; 
6) informacji w gablocie szkolnej lub gazetce Samorządu Uczniowskiego; 
7) pochwały wychowawcy podczas spotkania z rodzicami; 
8) nagrody rzeczowej; 
9) świadectwa z wyróżnieniem; 
10) podwyższenia oceny zachowania. 

3. Nagrody przyznawane są przez wychowawcę klasy, Samorząd Uczniowski, dyrektora lub Radę Rodziców. 
4. Ustalenia dodatkowe: 

1) wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o 
przyznaniu uczniowi nagrody w innej formie; 

2) nagrody rzeczowe są finansowane z budżetu szkoły, z budżetu Rady Rodziców lub z funduszy 
przekazanych przez sponsorów i wręczane uczniowi na forum szkoły; 

3) szkoła ma obowiązek informowania rodziców/prawnych opiekunów o przyznaniu uczniowi 
wyróżnienia lub nagrody. 
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5. Kara porządkowa może być nałożona na ucznia za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły 
Podstawowej nr 23 w Warszawie oraz wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń wydanych na jego 
podstawie. 

6. Ustala się następujące formy i kolejność udzielania kar; 
1) ustne upomnienie wychowawcy klasy; 
2) pisemna nagana wychowawcy klasy; 
3) pisemna nagana dyrektora ; 
4) przeniesienie do równoległej klasy/oddziału w szkole; 
5) przeniesienie do innej szkoły (decyzją Kuratora Oświaty). 

7. Jeżeli uczeń często dopuszcza się drobnych wykroczeń, otrzymuje ustne upomnienie wychowawcy klasy, 
które odnotowane jest w teczce wychowawcy klasy. 

8. Uczeń zostaje ukarany pisemną naganą wychowawcy klasy, jeżeli udzielane mu wcześniej ustne 
upomnienia okazują się nieskuteczne i nadal popełnia on te same lub podobne wykroczenia 

9. Uczeń może otrzymać pisemną naganę wychowawcy klasy bez uwzględnienia gradacji kar m.in. za: 
1) używanie przemocy wobec rówieśników; 
2) niszczenie mienia szkolnego (rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną); 
3) niekulturalne, aroganckie odnoszenie się do nauczycieli i pracowników szkoły; 
4) fałszowanie dokumentacji szkolnej (oceny, usprawiedliwienia, itp.); 
5) nieprawidłowe spełnianie obowiązku szkolnego; 
6) inne zachowania wynikające z nieprzestrzegania powszechnie obowiązujących norm społecznych. 

10. Uczeń zostaje ukarany pisemną naganą dyrektora, jeżeli po zastosowaniu wszystkich możliwych 
oddziaływań wychowawczych, w tym kar wychowawcy klasy, nadal nie przestrzega obowiązujących 
norm i zasad oraz dopuszcza się łamania prawa wewnątrzszkolnego. 

11. Uczeń zostaje ukarany pisemną naganą dyrektora  bez uwzględnienia gradacji kar m. in. za: 
1) naruszenie norm współżycia społecznego: rozbój, kradzież, pobicie, bójki, wymuszenie, narażenie 

zdrowia innych, przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, palenie papierosów, 
posiadanie lub spożywanie alkoholu, środków psychoaktywnych na terenie szkoły (w tym boisko i 
plac przyszkolny) oraz w czasie wycieczek szkolnych, namawianie innych do spożycia;  

2) udowodnione akty naruszania przez ucznia poza szkołą norm współżycia społecznego 
przedstawione przez policję i organy ścigania; 

3) niszczenie dokumentacji szkolnej i sprzętu szkolnego o znacznej wartości; 
4) niespełnianie obowiązku szkolnego; 
5) inne rażące wykroczenia. 

12. Karne przeniesienie ucznia do równoległego oddziału w szkole może nastąpić na umotywowany wniosek 
wychowawcy lub pedagoga szkolnego w sytuacji, gdy podejmowane oddziaływania wychowawcze oraz 
zastosowane formy dyscyplinujące (§ 15 ust 6 pkt 1 – 3) nie wywierają wpływu na zmianę negatywnych 
zachowań ucznia. 

13. Dyrektor Szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły 
w przypadku, gdy uczeń, który łamie przepisy prawa wewnątrzszkolnego, zachowuje się w sposób 
demoralizujący, agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych; otrzymał kary przewidziane w Statucie 
Szkoły Podstawowej, a zastosowane środki zaradcze nie przyniosły rezultatów. Kara może być 
zastosowana po uprzednim wysłuchaniu racji zainteresowanych stron. 

14. Kary porządkowe wymienione w ust. 6 pkt. 2 – 5 skutkują obniżeniem oceny zachowania ucznia. 

§ 16 

UDZIELANIE I DOKUMENTOWANIE KAR 

1. Sposoby udzielania i dokumentowania kar:  

1) niewłaściwe zachowania ucznia zapisywane są w formie uwag (punktów ujemnych) w teczce 
wychowawcy klasy; 

2) za używanie w szkole telefonu komórkowego, smartfonu, tabletu, dyktafonu itp. karą jest 
pozostawienie urządzenia w sekretariacie do momentu aż zgłosi się po nie rodzic/opiekun prawny; 

3) zgromadzone uwagi, bądź zgłoszone rażące wykroczenie ucznia, są podstawą do wymierzenia 
kary wychowawcy klasy lub wnioskowania o nałożenie kary dyrektora; 

4) wymierzenie kary porządkowej musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania 
wyjaśniającego przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego: 

a.wysłuchanie wyjaśnienia ucznia dotyczącego jego niewłaściwego zachowania; 
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b.określenie kary wynikającej z katalogu kar; 
c.przedstawienie wyników postępowania wyjaśniającego dyrektorowi (w przypadku 

konieczności zastosowania kary wynikającej § 15 ust. 6 pkt 3 – 5) 
d.powiadomienie ucznia oraz jego rodziców/prawnych opiekunów o ustalonej karze; 
e.powiadomienie ucznia oraz jego rodziców/prawnych opiekunów o możliwości odwołania 

się od ustalonej kary; 
f.zastosowanie kary wobec ucznia; 

5) zastosowanie każdej kary jest udokumentowane w teczce wychowawcy. 
2. Tryb odwoławczy od ustalonej kary: 

1) odwołanie od ustalonej kary składane jest na piśmie do dyrektora szkoły w ciągu 5 dni od daty 
ustalenia kary; 

2) dyrektor w ciągu 5 dni zwołuje posiedzenie komisji w składzie: 
a.dyrektor lub wicedyrektor; 
b.przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
c. przedstawiciel Rady Rodziców; 
d.pedagog szkolny; 

3) komisja rozpatruje odwołanie i sporządza protokół; 
4) decyzja o utrzymaniu kary lub jej uchyleniu zapada większością głosów; 
5) o decyzji komisji informowany jest uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie w ciągu 5 dni od jej 

ustalenia; 
6) w sytuacji, gdy rodzice/prawni opiekunowie nie zgadzają się ze stanowiskiem komisji, mogą 

wnieść odwołanie do organu nadzorującego szkołę. 

ROZDZIAŁ VII 

REKRUTACJA 

§ 17 

1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na zasadach, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.  

1) Postępowanie rekrutacyjne do klasy I prowadzone jest według następujących zasad:  

a) Dzieci przyjmuje się do szkół do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego; 

b)   O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje 
dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy są 
przyjmowani z urzędu; 

2) Jeżeli przyjęcie ucznia, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących 
dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu 
prowadzącego.  

3) Przepisy niniejszego ustępu stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły.  

4) Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.  

5) Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.  

a) Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu wypełniają w systemie 
informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie 
i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów, składają go w szkole pierwszego 
wyboru; 
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b) Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek/
zgłoszenie w dowolnej szkole, wypełniają go odręcznie i składają – po podpisaniu przez oboje 
rodziców / prawnych opiekunów – w szkole pierwszego wyboru.  

6) Postępowanie rekrutacyjne wspomagane systemem informatycznym prowadzone jest na zasadach i 
zgodnie z harmonogramem określonym każdego roku przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, 
opublikowanymi na stronie internetowej Biura.  

7) Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą 
ich zakończenia. Data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego, 
wydrukowania wniosku, złożenia wniosku w szkole oraz zatwierdzenia wniosku nie mają wpływu na 
przyjęcie dziecka.  

8) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia 
rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.  

9) Rodzice dzieci niezameldowanych w obwodzie szkoły przed złożeniem wniosku zapisu dziecka do 
klasy pierwszej szkoły podstawowej powinni powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko 
zamieszkuje, fakt zamieszkania. Na jego podstawie dziecko zostanie wpisane na listę dzieci obwodowych. 
Jeżeli przed rozpoczęciem rekrutacji rodzice nie poinformują dyrektora szkoły, że dziecko mieszka w 
obwodzie tej szkoły, chociaż nie jest zameldowane, wówczas nie uzyska ono punktów wynikających ze 
spełnienia tego kryterium.  

10) Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W 
postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z 
uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych 
potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.  

11) Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną 
liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.  

12) Kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne 
do ich potwierdzenia, z tym, że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza 
się oświadczeniem.  

13) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami 
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej. 

14) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria; 

15) Wniosek o przyjęcie do szkoły, zwany dalej "wnioskiem", składa się odpowiednio do dyrektora;  

16)Wniosek zawiera:  

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - 
serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;  

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata,  

c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,  

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają;  

e) wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;  

17) .Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów oraz 
oświadczenia.  
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18) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

19) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności 
zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o 
potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w 
terminie 14 dni.  

20) Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 5,,zawiera:  

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru 
PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;  

b)  imiona i nazwiska rodziców kandydata;  

c) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;  

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają.  

21) Organ prowadzący szkołę może określić wzór wniosku lub wzór zgłoszenia.  

22) W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod 
opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi, szkoły lub uznane przez niego 
za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.  

23) Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech szkół, chyba, że organ 
prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych szkół.  

24) We wniosku, określa się kolejność szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.  

25) Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 
dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

26) Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;  

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych;  

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  

27) Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska 
kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.  

28)Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany, złożył wymagane dokumenty i rodzice potwierdzili 
wolę zapisu.  

29) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych do szkoły, Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.  

30) Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w 
siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 
alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.  

31) Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na 
tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  
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32) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.  

33) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z 
wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 
która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 
rekrutacyjnym.  

34) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

35) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 
administracyjnego.  

36) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.  

37) Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.  

38) Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.  

39) Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w 
którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły.  

40) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 
przechowywane w szkole, która przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba 
że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i 
postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi podlegające obowiązkowi szkolnemu i zamieszkałe w 
obwodzie szkoły korzystają z nauki na warunkach dotyczących obywateli polskich.  

1) Osoba niebędąca obywatelem polskim może zostać przyjęta do klasy II-VI szkoły podstawowej na 
podstawie:  

2) świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego 
etapu edukacyjnego, uznanego, zgodnie z odrębnymi przepisami, z równorzędne polskiemu świadectwu 
ukończenia odpowiedniej szkoły publicznej lub świadectwa dojrzałości lub  

3) świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, 
potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap 
edukacyjny, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat 
nauki szkolnej cudzoziemca,  

4) w przypadku niemożności uzyskania dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej 
cudzoziemca, rodzic lub opiekun cudzoziemca składa pisemne świadczenie dotyczącej sumy lat nauki 
szkolnej cudzoziemca.  

4. Na podstawie przedstawionych dokumentów dyrektor szkoły kwalifikuje cudzoziemca do odpowiedniej 
klasy.  

5. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie może przedłożyć odpowiednich dokumentów, zostaje przyjęty i 
zakwalifikowany do klasy na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę 
kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły z udziałem nauczyciela klas I-III lub nauczycieli przedmiotów 
klas IV-VI.  

6. Jeżeli cudzoziemiec nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w obecności 
osoby władającej językiem cudzoziemca.  
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7. Dla cudzoziemców i obywateli polskich, podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka 
polskiego, albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę 
organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z 
języka polskiego.  

8. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze 
pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.  

9. Tygodniowy rozkład zajęć oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć z języka polskiego ustala, w 
porozumieniu z organem prowadzącym, dyrektor szkoły.  

10. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne z danego przedmiotu nauczania stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego 
przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia z tego przedmiotu w wymiarze 
1 godziny tygodniowo.  

11. Tygodniowy rozkład zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym, dyrektor 
szkoły.  

12. Łączny wymiar zajęć dodatkowych nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo dla jednego ucznia 
cudzoziemskiego.  

13. Zagraniczna placówka dyplomatyczna lub konsularna albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej 
narodowości mogą organizować naukę języka i kultury kraju pochodzenia, jeżeli do udziału w tym 
kształceniu zostanie zgłoszonych co najmniej 7 cudzoziemców.  

14. Dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia, składany na zasadzie 
dobrowolności, organizuje w szkole naukę języka mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej 
historii i kultury.  

15. Wniosek, o którym mowa w pkt.19, składa się dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo 
w toku nauki w szkole w terminie do dnia 30 kwietnia. Wniosek ten dotyczy całego okresu nauki ucznia w 
szkole.  

16. Organizacja nauki języka mniejszości lub języka regionalnego odbywa się na zasadach określonych 
odrębnym przepisami.  

17. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego 
należy:  

1) zapisanie dziecka do szkoły do końca marca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat,  

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,  

3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.  

§ 18 

1. Uczeń ma prawo do:  

1) właściwego zorganizowania procesu kształcenia odpowiedniego do wieku,  

2) uznania i zachowania tożsamości narodowej,  

3) swobody myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych,  

4) wypowiedzi i wyrażania swojej opinii oraz informacji w granicach obowiązujących i przyjętych 
norm społecznych,  

5) jawnej oceny postępów w nauce oraz oceniania, klasyfikowania i ewentualnego odwołania się od 
oceny, według zasady wewnątrzszkolnego oceniania,  
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6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

7) wpływania na życie szkoły poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności szkolnej,  

8) wypoczynku i czasu wolnego oraz do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych,  

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w przypadku trudności w nauce,  

10) pomocy materialnej,  

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki 
szkolnej,  

12) składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia i oczekiwania pomocy od:  

a) wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, innego nauczyciela, którego darzy zaufaniem lub 
innych osób dorosłych znajdujących się w pobliżu,  

b) samorządu szkolnego, dyrektora szkoły, rodziców, 

13)uzyskania pomocy u Rzecznika Praw Dziecka, jeżeli problemu nie udało się rozwiązać na terenie 
szkoły znajomości, dochodzenia swoich praw, bezpłatnej nauki. 

2.W przypadku naruszenia praw ucznia wynikających z niniejszego statutu oraz Konwencji Praw 
Dziecka, uczeń za pośrednictwem rodziców ( prawnych opiekunów) lub pedagog szkolny ma prawo: 

1) złożyć do dyrektora szkoły pisemna skargę, w ciągu 7 dni od momentu zaistnienia faktu 
nieprzestrzegania jego praw w szkole.  

2) Dyrektor szkoły bada sprawę w ciągu 7 dni i powiadamia rodziców o wynikach postępowania i 
wydanych zaleceniach.  

3. Od decyzji dyrektora szkoły rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo odwołać się do Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty w Warszawie.  

4. W przypadku naruszenia praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka rodzicom przysługuje także 
odwołanie do Rzecznika praw Dziecka.  

3. Obowiązki ucznia:  

1) Uczestniczyć w lekcjach i nie spóźniać się na nie.  

2) Przynosić do szkoły wymagane podręczniki, zeszyty i przybory szkolne.  

3) Odrabiać systematycznie prace domowe i wywiązywać się z innych powierzonych sobie lub 
podjętych obowiązków.  

4) Zwrócić wypożyczoną książkę z biblioteki w ciągu dwóch tygodni.  

5) Usprawiedliwić każdą nieobecność na bieżąco (w terminie do 2 tygodni) u wychowawcy, a 
wiadomości i zeszyt uzupełniać.  

6) Dbać o schludny wygląd i nosić odpowiedni strój szkolny: a) w dniach uroczystości szkolnych 
nosić strój galowy, na który składa się:  

a) dla dziewcząt: bluzka biała, granatowa lub czarna spódnica średniej długości,  

b) dla chłopców: biała koszula, granatowe lub czarne długie spodnie (wykluczone dresy), b) 
na zajęcia kultury fizycznej: znakowana koszulka, sportowe buty, spodnie lub spodenki 
sportowe, skarpetki na zmianę (dres na zajęcia organizowane na powietrzu),  

c) w dniach powszednich ubiór dowolnego kroju i koloru:  zakrywający ramiona, biust, plecy, 
brzuch i lędźwie, spodnie lub spódnica (nie krótsza niż przed kolano), bez ozdób typu cekiny i 
znaków symbolicznych (faszystowskich, satanistycznych, uwłaczających religii, godności 
osobistej, tożsamości narodowej i kulturowej),  uczeń nie powinien nosić biżuterii w tym 
wiszących kolczyków, używać makijażu, malować paznokci, farbować włosów. Każdy uczeń 
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ma obowiązek związywać długie włosy na zajęcia w-f oraz w trakcie spożywania posiłków na 
stołówce szkolnej. 

7) Nie używać (aktywować) na lekcji telefonów komórkowych, obsługiwać bez zezwolenia 
nauczyciela sprzęt RTV. W przypadku złamania zakazu nauczyciel odbiera sprzęt i zwraca go po 
zakończonych zajęciach lub powiadamia o tym fakcie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.  

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie urządzeń przynoszonych przez 
uczniów.  

8) Przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad kultury i norm moralnych. Być koleżeńskim i 
uczynnym, odnosić się z szacunkiem do innych.  

9) Szanować mienie szkolne, własne i innych, naprawiać szkody wyrządzone przez siebie; za szkody 
wyrządzone w mieniu szkoły odpowiadają rodzice.  

10) Dbać o czystość i estetykę szkoły: rozbierać się w szatni z okryć wierzchnich, zmieniać obuwie.  

11) Przestrzegać regulaminów obowiązujących w szkole, oraz zarządzenie dyrektora szkoły, ustaleń 
nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.  

12) Przestrzegać zasad bezpieczeństwa: na korytarzach, w pracowniach, w bibliotece, w sali 
gimnastycznej, w świetlicy, itp.  

13) Zawiadomić dorosłych o zauważonych zagrożeniach, przemocy, wypadku itp.  

14) Podporządkować się zaleceniom nauczyciela, być pomocnym w opiece nad słabszym.  

15) Przestrzegać postanowień statutu.  

16) Szanować godło, hymn oraz sztandar szkoły.  

17) Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich 
rodziców.  

18) Dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią.  

ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19 

 Szkoła używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 20 

1.Szkoła posiada sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny.  

2. Elementami ceremoniału szkolnego są w szczególności:  

1) przekazywanie sztandaru w czasie uroczystości pożegnania absolwentów, 

2) ślubowanie uczniów klas pierwszych.  

3. Patronem szkoły jest Edward Szymański.  

4. Święto szkoły przypada 15 grudnia.  

§ 21 

1.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.  

3. W dokumentacji szkolnej znajduje się zbiór regulaminów, instrukcji, zasad postępowania w sprawach 
różnych wynikających z innych przepisów prawa. 

§ 22 

1.Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów, rodziców.  

2. W szkole obowiązują szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, które określone są w 
wewnętrznym systemie oceniania. System ten stanowi załącznik do niniejszego statutu.  
3. Postanowienia niniejszego statutu mogą ulec zmianie i wymagają uchwały rady pedagogicznej. 
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