
  
  
  
  

Uchwała  
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Cholewianej Górze 

z dnia 22-06-2001 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statut  Szkoły Podstawowej   
 

w Cholewianej Górze 
 

  
 
 
 
 
 
     Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty ( Dz. U. 
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, 
z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, 
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, Rozporządzenia 
MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół, Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje: 
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Spis treści: 
 
1. Ogólne informacje o szkole. 
2. Cele i zadania szkoły. 
3. Organy szkoły i ich kompetencje. 
4. Organizacja szkoły. 
5. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
6. Uczniowie szkoły. 
7. Postanowienia końcowe. 
 
 
 
  
  
 

Rozdział I  
  

Ogólne informacje o Szkole 
  

§ 1 
 
1. Szkoła, zwana dalej „szkołą” nosi nazwę: „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej 

Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze”. 
2.   Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Młynarze 23  
 
  

 
§ 2 

 
1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 6 lat, świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do  

podjęcia nauki w gimnazjum.  
  
  
 

§ 3  
   
1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Jeżowe. 

  
 

§ 4 
 

1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Rzeszowie. 
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§ 5 
  
1. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania 

uczniów do szkół. 
  
  
  
 

Rozdział II 
  

Cele i zadania Szkoły   
  
 

§ 6  
  
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb 
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych 
przepisach. 

2.  Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich  
      indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 
  

   
§ 7 

  
1. Na pierwszym etapie kształcenia zintegrowanego w klasach I – III szkoła rozwija i  

ukierunkowuje ciekawość poznawczą dziecka, wyposaża go w narzędzia umożliwiające 
aktywność badawczą, rozwija wrażliwość estetyczną oraz stwarza warunki do rozwoju 
wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, pokazuje dziecku 
złożoność świata oraz miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym i 
kulturowym. 

  
 

§ 8 
  
1. Na drugim etapie kształcenia blokowego szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania  

wiedzy i umiejętności, umożliwia rozwijać ciekawość poznawczą i aktywność 
intelektualną uczniów, promuje twórcze postawy, wspomaga rozwój zainteresowań, uczy 
życia i aktywności w grupie rówieśniczej, rozwija aktywność szkolną, kształtuje zdolność 
dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności, kształtuje zdolność myślenia 
analitycznego i syntetycznego, a w szczególności przygotowuje uczniów klasy VI, 
kończących szkołę do sprawdzianu wiadomości i umiejętności.  
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§ 9 

 
1. Szkoła powinna poprzez realizację programów nauczania wyposażyć ucznia w wiedzę 

umożliwiającą kontynuowanie dalszej nauki w gimnazjum. 
 

   
§ 10 

  
1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów poprzez: 

a) nawiązanie kontaktu z domem rodzinnym ucznia, 
b) zapoznanie się z warunkami w jakich uczeń się wychowuje 
c) kształtowanie odpowiedniego współżycia w społeczności szkolnej i wpajanie 

podstawowych zasad tego współżycia. 
 

 
§ 11 

  
1. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły: 

a) umożliwia uczniowi spędzenie czasu poza godzinami lekcyjnymi w sposób kulturalny  
poprzez wyjścia do kina, teatru, na występy, wyjazdy na wycieczki. 

b) dba o prawidłowy rozwój fizyczny ucznia organizując dodatkowe zajęcia rekreacyjno 
- sportowe ( zajęcia na basenie, spartakiady, konkursy ).  

  
 

§ 12 
  
1. Realizując zadania w zakresie podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

poprzez: 
a) organizowanie uroczystości szkolnych, 
b) aktywny udział uczniów w apelach, akademiach, 
c) nawiązywanie kontaktów z ludźmi regionu. 

  
  

  
§ 13  

  
1. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 
  
  
 

§ 14 
 

1. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły. 
  
. 
 



Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 5 

 
  

§ 15 
  
1. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: 

a) realizowanie indywidualnych programów nauczania, 
b) organizowanie dodatkowych zajęć w kołach zainteresowań szkolnych i pozaszkolnych 

( zajęcia sportowe, teatralne, muzyczne i inne), 
      c)   mobilizowanie do udziału w różnego rodzaju konkursach. 
 
  
 

§ 16 
  
1. Szkoła zobowiązana jest do opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć.  
 
2. Opieka nad uczniami przebywającymi w szkole sprawowana jest poprzez: 

a) sumienne pełnienie dyżurów na przerwach międzylekcyjnych, uczniowie winni mieć 
zapewnioną opiekę nauczycielską od momentu wyjścia na przerwę do momentu jej 
zakończenia, 

b) otaczanie opieką dzieci słabsze, 
c) zintegrowanie zespołów klasowych, 
d) wdrażanie do wzajemnej pomocy koleżeńskiej. 

 
3. Indywidualną opieką winni być otoczeni: 

a) uczniowie klasy I rozpoczynający naukę w szkole, 
b) uczniowie z zaburzeniami postawy, którym umożliwia się korzystanie z gimnastyki  

korekcyjnej, 
      c)  uczniowie, którzy posiadają inne wady takie jak: wady słuchu, wymowy, wzroku itp.  
           poprzez opiekę higienistki zatrudnionej w szkole, kierowani są do odpowiednich  
           specjalistów, 

c) uczniowie, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest  
opieka, bądź doraźna pomoc – otrzymują bezpłatne śniadania. 
 

4. Opieka nad uczniami poza terenem szkoły w trakcie wycieczek opiera się na współdziałaniu  
     z rodzicami, korzystaniu z ich pomocy i proponowanych przez nich rozwiązań. 
 
 

§ 17 
 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział ( klasę ) szczególnej opiece wychowawczej  
jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale ( klasie ), zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby  
Nauczyciel wychowawca opiekował się swoim oddziałem ( klasą ) przez cały rok 
nauczania na danym etapie edukacyjnym t.j. w klasach I – III oraz IV – VI. 
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3. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 

1) z urzędu, 
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy, 
3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału. 

4. Wnioski o których mowa w ust. 3 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia  
    Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni. 
 
 

§ 18 
 

1. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania stworzony w oparciu o  
Rozporządzenie MEN z 19 kwietnia 1999 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, który stanowi załącznik do statutu. 
WSO dotyczy osiągnięć edukacyjnych, kryteriów oceniania z poszczególnych 
przedmiotów oraz zasad oceniania zachowania. 

 
 
 

§ 19 
 
1. Na każdy rok szkolny Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  

i Samorządu Uczniowskiego uchwala program wychowawczy szkoły i program 
profilaktyki. 

  
  
  

 
Rozdział III  

  
Organy Szkoły i ich kompetencje. 

 
 

§ 20 
 

1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski. 

       
  
 

 § 21 
  
1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę. 
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 
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§ 22 
  
1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie  
    pracy Szkoły. 
2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji  
    zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.  
  
 

§ 23 
  
Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 
    1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły: 
        a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji  
              i promocji uczniów,  
        b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły,  
        c) występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej  
              szkoły,  
        d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych  
              przepisach, 
   e) opracowanie organizacji mierzenia jakości pracy szkoły w zakresie wymienionym  
            w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy 

f) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy szkoły,  
     uwzględniając zadania, o których mowa w § 2 ust. 2 poprzez: 

- badanie skuteczności działania szkoły, porównując osiągane efekty z 
założonymi celami 

- badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów 
- diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły 
- zorganizowanie i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły, 

według ustalonych kryteriów 
- hospitację polegającą w szczególności na obserwowaniu wiedzy, umiejętności i 

postaw uczniów 
g) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w  
     zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego 
h) przekazywanie raportu o jakości pracy szkoły o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt  
    3, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu 
i) opracowanie programu rozwoju szkoły z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości 

pracy szkoły 
j) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny  
    ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach 

        k) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad  
             nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych  
             przepisach,  
        l) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka, 
   ł) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w  
            organizacji praktyk pedagogicznych. 
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  m) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu  
             zawodowym,  
        n) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do  
             realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 
    2) w zakresie spraw organizacyjnych: 
        a) przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły, 
        b) opracowanie arkusza organizacji Szkoły,  
        c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,  
    3) w zakresie spraw finansowych: 
        a) opracowywanie planu finansowego Szkoły,  
        b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie  
                Pedagogicznej, 
        c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez  
             dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów  
             określających zasady gospodarki finansowej szkół, 
    4) w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych: 
        a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą  Szkoły, 
        b) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 
        c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,  
        d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz  
              prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych, 
        e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac  
            konserwacyjno - remontowych,  
        f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,  
    5) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych: 
        a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
        b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole  
              porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,  
        c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej  
              i powszechnej samoobrony. 
 
  
 

§ 24 
  
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli  
     i pracowników nie będących nauczycielami. 
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności: 
    1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 
    2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom  
          i innym pracownikom Szkoły,  
    3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród  
         i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,  
    4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników  
         Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych  
         warunków,  



Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 9 

    5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym  
         odrębnymi przepisami, a w szczególności: 
        a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,  
        b) uzgadnia: 
            - zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego  
              podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,  
            - regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły,  
            - regulamin zakładowego fundusz świadczeń socjalnych,  
        c) uzgadnianie planu urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami, 
    6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym  
         regulaminem. 
  
 

§ 25 
  

Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz. 
  
 

§ 26 
  
1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają  
    postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej. 

  
 

§ 27 
  
1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami  
     i organami Samorządu Uczniowskiego.  
2. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z  
     podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności: 
    1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,  
         ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz  
         informacje o działalności Szkoły, 
    2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy  
         Szkoły,  
    3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności edukacyjnej Szkoły.  
  

  
§ 28 

 
1. Do zakresu działania Dyrektora odnośnie spraw wychowawczych należy: 
     1) kierowanie zespołami wychowawczymi, 
     2) kontrola realizacji zadań edukacyjnych zawartych w planie wychowawczym szkoły, 

1) współdziałanie z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną 
2) współdziałanie z opiekunami Samorządu Uczniowskiego 
3) współdziałanie z Radą Rodziców 
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4) współpraca z wychowawcami w zakresie planowania i realizacji wycieczek 
5) sporządzanie harmonogramu i realizacja hospitacji 

2. Do zakresu działania Dyrektora odnośnie spraw dydaktycznych klas  należy: 
1) nadzorowanie wprowadzania reformy oświaty w nauczaniu blokowym, 
2) analizowanie wspólnie z wychowawcą klasy przyczyn nie realizowania przez uczniów 

obowiązku szkolnego, 
3) kontrola realizacji zadań dydaktycznych zawartych w planie szkoły, 
4) badanie i analiza wyników nauczania, 
5) odpowiedzialność za artystyczno-wychowawczą stronę przygotowywanych imprez, 
6) współpraca z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
7) nadzorowanie dokumentacji, 
8) sporządzanie harmonogramu i realizacja nadzoru pedagogicznego. 

  
   
 

§ 29  
  
W Szkole działa Rada Pedagogiczna. Jest ona kolegialnym organem szkoły w zakresie 
realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
 
  

§ 30  
  
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne  
    osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady  
    Pedagogicznej. 
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.  
4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony  
    przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia: 
    1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady  
         Pedagogicznej, 
    2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej, 
    3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 
    4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących  
         członkami tego organu Szkoły. 
  
 
 
 
 

 § 31 
  

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
    1) zatwierdzanie wyników oceniania, prowadzonego zgodnie z wewnątrzszkolnym  
         systemem oceniania, załącznik nr 3, klasyfikacji i promocji uczniów  
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    2) ustalanie - po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców  -  
         szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz  
         trybu odwoławczego w tym zakresie,  
    3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w  
         Szkole, 
    4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, 
    5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 
    6) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności, 
    7) ustalanie, innego - niż 45 minut - czasu trwania godziny lekcyjnej.  
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący  
        Szkołę,  

2) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi, 
3) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 
4) projekt planu finansowego Szkoły, 
5) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
6) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach  

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 

3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej  
     sprawie. 
4. Rada Pedagogiczna ponadto: 
    1) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole, 
    2) deleguje swoich przedstawicieli do pracach w innych organach.  
  
 

§ 32 
 

1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania rady szkoły - do czasu jej utworzenia w  
    Szkole, sformułowane w przepisach prawa szkolnego. 
2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Rada Pedagogiczna w  
     szczególności: 
    1) uchwala i nowelizuje Statut,  
    2) występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu  
         albo niektórych jego postanowień (art. 60 ust. 3 ustawy).  
3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia  
    do uchwalenia radzie szkoły jeśli taka rada funkcjonuje. W przypadku braku rady szkoły,  
    Rada pedagogiczna uchwala statut szkoły. 
 
 
 

§ 33 
 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 
    co najmniej połowy jej członków w głosowaniu jawnym. W sprawach dotyczących  
    osobiście członków rady pedagogicznej przeprowadza się głosowanie tajne. 
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2. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady  
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

     
 
        

§ 34 
 

1. W Szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.  
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły. 
3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe  
    zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach - z  
    wyłączeniem wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły, określa Regulamin działalności  
    Rady Rodziców. 
4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być  
    sprzeczny ze Statutem.  
5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale  
    współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 
  
 
 

§ 35 
  
1. Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami i opiniami  
    dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. 
 
  

§ 36  
  
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców  
    i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz  
    Rady Rodziców). 
2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady  
     Rodziców. 
3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu. 
   
  
 

 § 37 
  
Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski. 
  
 

§ 38 
  
1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły. 
2. Organami Samorządu uczniowskiego są:  
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     1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 
     2) Zastępcy Przewodniczących Samorządu Uczniowskiego, 
     3) Skarbnicy Samorządu Uczniowskiego, 
      
3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności  
     wobec organów Szkoły. 
  
 

§ 39 
  
1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin  
    Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym,  
    tajnym i powszechnym. 
2.Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu  
   Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt,   skonsultowany  z uczniami  
   poszczególnych oddziałów.  
3.Warunki organizacyjne działalności Samorządu Uczniowskiego zapewnia, w  
    porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu. 
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem. 
  
 
 

§ 40 
  

1. Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
     w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach lub   
     w głosowaniu ogólnym. 

  
 
 

§  41 
  
Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe 
warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu. 

  
  

§ 42 
  
1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Szkoły lub Radzie  Pedagogicznej  
     i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności 
    dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak: 
    1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  
         i  stawianymi wymaganiami, 
    2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
    3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 
        proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością  rozwijania i zaspokajania 
        własnych zainteresowań, 
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    4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
    5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  
         rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w  
         porozumieniu z Dyrektorem, 
    6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.  
2. Samorząd Uczniowski ponadto: 

1) wydaje opinię w sprawie ukarania ucznia, 
2) wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela. 

 
 
 

§ 43 
 

Sposoby rozwiązywania sporów między organami szkoły. 
1. Dyrektor: 

1) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników, 
2) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem, 
3) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, 
4) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, 
5) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku 

z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych 
organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej wychowanków, 

6) zawiesza podjęte przez Radę Rodziców uchwały sprzeczne z prawem lub ważnym 
interesom szkoły i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia sposób 
postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku 
uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi 
prowadzącemu. 

1. W uczniowskich  sprawach spornych ustala się co następuje: 
1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

za pośrednictwem przewodniczącego klasowego, 
      2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem  
           przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem  
           samorządu rozstrzyga sporne kwestie, 
       3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne. 
 
 
 

§ 44 
 

1. W szkole mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia 
    i organizacje, których celem statutowym jest rozszerzenie i wzbogacenie form działalności 
    dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1  
    wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności. 
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Rozdział IV  
  

Organizacja szkoły 
  

§ 45 
  
1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok  
     szkolny.  
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw  
     świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku  
     szkolnego.  
  
 
 

§ 46 
  
Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 
    1) program wychowawczy  Szkoły,  
    2) arkusz organizacji Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania  
    3) tygodniowy rozkład zajęć.  
    4) szkolny zestaw programów nauczania 
    5) wewnątrzszkolny system oceniania  
  
 

§ 47 
  
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji  
    Szkoły opracowywany przez Dyrektora najpóźniej do dnia 20 kwietnia każdego roku, na  
    podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły  
    zatwierdza organ prowadzący Szkołę.  
2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników  
    Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów  
    nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych  
    finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.  
  
 

   
§ 48 

  
1. Organizację stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład                   
zajęć, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne  
    zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala  
    nauczyciel prowadzący te zajęcia.  
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§ 49 
  
1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, prowadzone w  
    systemie klasowo - lekcyjnym.  
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
3. 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. 
4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne -  
    dziesięciominutowe oraz tzw. dużą przerwę - piętnasto lub dwudziestominutową. 
  
 

§ 50 
  
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów,  
    którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się  
    wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z  
    odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu  
    programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. 
2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 26 do  
    30 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia  
    liczba uczniów z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.  
3. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach - ze względu na  
    konieczność stworzenia specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa - dojdzie do  
     podziału oddziałów na grupy.  
4. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 3 należy uwzględniać zasady  
    wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków  
    finansowych posiadanych przez Szkołę.  
  
 

 § 51 
  
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe , koła zainteresowań i inne zajęcia   
    mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych,  
    międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę  
    środków finansowych.  
3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć,  
    finansowanych z  budżetu  Szkoły,  nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba  
    uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12  
    osób. 
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§ 52 
 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań  
    uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu  
    nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę  
    możliwości, wiedzy o regionie.  
2. W skład Biblioteki wchodzą:  
    1) wypożyczalnia, 
    2) czytelnia,  
  
 

 § 53  
 

1. Z Biblioteki mogą korzystać:  
    1) uczniowie, 
    2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,  
    3) rodzice, 
    4) inne osoby - za zgodą Dyrektora.  
2. Status użytkownika Biblioteki potwierdza karta biblioteczna. 
3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 
  
 

§ 54 
 

Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:  
1) prowadzenie wypożyczeń książek i podręczników szkolnych, 
2) dbanie o aktualizację i uzupełnianie księgozbioru, 
3) uzupełnianie i aktualizowanie materiałów metodycznych dla nauczycieli, 
4) prowadzenie i dokumentowanie szkolnego księgozbioru 
  

§ 55 
  
1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.   
2. Godziny pracy Biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu  
    zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć  
    lekcyjnych i po ich zakończeniu.  
3. Godziny pracy Biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala  
    Dyrektor.   
  

§ 56 
  
Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 4 do 
Statutu. 
  
   

  
  



Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 18 

Rozdział V 
  

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.  
  
 

 § 57 
  
1. W Szkole mogą być zatrudnieni nauczyciele oraz pracownicy obsługi. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne  
    przepisy.  
  

§ 58 
  
Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania 
określają odrębne przepisy.  
  

  
§ 59 

  
1) Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie 
godności osobistej ucznia.  

2) Obowiązkiem każdego nauczyciela  jest  bezstronne  i obiektywne ocenianie oraz  
 sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.  

3)  Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele  
 poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia o  
 przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych). O przewidywanym  
 stopniu niedostatecznym należy,  poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc 
przed zakończeniem okresu (rocznych  zajęć dydaktyczno - wychowawczych). 

 
  
 
 
 

§ 60 
  
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest  
    odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego  opiece  
    uczniów. 
2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim: 
    1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach  
         określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo, 
    2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez: 
        a) realizację obowiązujących programów nauczania, 
        b) stosowanie właściwych metod nauczania,  
        c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 
        d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzeniu zajęć, 
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        e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności  
             pedagogicznej, 
    3) dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny, 
    4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania, 
    5) udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o  
         rozpoznane potrzeby uczniów.  
  
 
 

§ 61 
  
Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także doskonalenie umiejętności 
dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez: 
    1) pracę własną, 
    2) udział w pracach zespołu przedmiotowego, 
    3) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej. 
  
 

§ 62 
  
Zasady i tryb sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli 
określają odrębne przepisy.  
  
 

§ 63 
  
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w 

szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału i jego 
modyfikowanie w miarę potrzeb 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora, na 
wniosek   zespołu.  

3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny.  
4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
    1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji  
         programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a  
         także konsultowania w sprawie wyboru przez nauczyciela programu nauczania,  
    2) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów z poszczególnych  
        przedmiotów oraz sposobów badania wyników nauczania,  
    3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa  
          metodycznego dla początkujących nauczycieli, 
    4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,  
         warsztatów szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,  
    5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych  
         i eksperymentalnych programów nauczania.  
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§ 64 
  
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w  
     szczególności:  
    1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz  
         przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
    2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  
    3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole  
         uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 
    1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,  
    2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 
        a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki  
             i integrujące zespół uczniowski, 
        b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 
    3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania,  
         klasyfikowania i promowania uczniów, 
    4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi  
         i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych  
         uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu  
         napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie  
         indywidualnej opieki, 
    5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 
         a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 
         b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach  
               wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w  
               swoich działaniach,  
         c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły, 
     6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi  
          kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz  
          zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.  
3. Organizację i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt 6,  
     określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej  
     i pedagogicznej.  

   
 

§ 65 
  
1. Wychowawca spotyka się z rodzicami uczniów na klasowych spotkaniach,  
    organizowanych nie rzadziej niż dwa razy w semestrze oraz indywidualnych, według  
    potrzeb  
2. O terminie spotkań klasowych, o których mowa w ust. 1 decyduje Dyrektor, na wniosek  
    wychowawcy.  
3. Informację o spotkaniu  przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo  
    przyjęty w Szkole, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem jej odbycia. 
2. W spotkaniach  mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami. 
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§ 66 
 

Zakres zadań innych pracowników Szkoły: 
1. Obsługę ekonomiczno – finansową dla szkoły prowadzi Zespół Obsługi Szkół w Jeżowem. 
2. Na terenie szkoły prace administracyjne wykonuje Dyrektor. 
3. Pracownikami obsługi na terenie szkoły są: 

1) konserwator, 
2) sprzątaczka 

3. Ilość pracowników obsługi określa dyrektor szkoły mając na uwadze zabezpieczenie 
prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz posiadane środki finansowe. 

4. Szczegółowy zakres zadań pracowników obsługi wymienionych w pkt 1. określony jest w 
przydziałach czynności dla tych pracowników. 

  
   
 
 
  

 Rozdział VI 
  

Uczniowie szkoły. 
  

§ 67  
  
1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu zasadę powszechnej dostępności. 
2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa, w porozumieniu z  
    Dyrektorem, organ prowadzący Szkołę.  
  
 

§ 68 
  
1. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.  
2. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje Dyrektor. 
3. Do Szkoły przyjmuje się: 
    1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, 
    2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem  
         Szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca. 
4. Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wymaga  
    zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 
5. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku  
    kalendarzowym w którym kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak,  
    niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat. 
5. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły może zezwolić na spełnienie obowiązku  

Szkolnego poza szkołą. 
  
 
 

  



Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 22 

§ 69 
  
1. Uczeń ma prawo do:  
    1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy  
         umysłowej, 
    2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo,  
         ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę  
          i poszanowanie jego godności, 
    3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z regulaminami, 
    4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym, 
    5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły a  
         także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 
    6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
    7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli  
         postępów w nauce, 
    8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
    9) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego, 
   10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru  
          biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 
   11) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w  
          organizacjach działających w Szkole, 
2. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określają  
    odrębne przepisy. 
  
 

 § 70 
  
1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:  
    1) przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,  
    2) podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli, 
    3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu  
         Szkoły, 
    4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  
         i innych pracowników Szkoły, 
    5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 
    6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, 
    7) dbania o naturalne środowisko 
     8) sumiennego pogłębiania wiedzy 
2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia  
    tytoniu. 
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 § 71 
 

1. Ucznia można nagrodzić za:  
    1) wybitne osiągnięcia w nauce, 
    2) wybitne osiągnięcia sportowe, 
    3) pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,  
2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:  
    1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy, 
    2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły, 
    3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,  
    4) dyplom uznania od Dyrektora, 
    5) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora, 
    6) odznaka z godłem Szkoły dla najlepszego absolwenta przyznawana przez Dyrektora, 
    7) świadectwo z wyróżnieniem 
3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może  
     postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie. 
4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.  
5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej,  
    z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 
6. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.  

  
 

§ 72 
  
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o  
    których mowa w § 70, uczeń może zostać ukarany:  

1) upomnieniem wychowawcy klasy, 
2) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji, 
3) upomnieniem lub naganą Dyrektora, 
4) pozbawieniem pełnionych na forum Szkoły funkcji, 
5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 
6) obniżeniem oceny z zachowania - do nagannej włącznie, 

2. Dyrektor może również wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie  
    ucznia do innej szkoły. 
3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą  
    być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.  
4. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, nakłada Dyrektor. 
5. O nałożonej karze informuje się rodziców.  
6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora.  
    Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w  
     ust. 4.  
7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.  
    Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 
8. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie  
    sprawy. Przepisy ust. 6, ust. 7 I ust. 8 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem  
    rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 
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9. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące  
    naruszenie szkolnych obowiązków.  
10. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 9 może nastąpić, jeżeli: 
    1) uczeń otrzyma drugą ocenę naganną zachowania, 
    2) uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa, 
    3) uczeń  uczestniczący w zajęciach organizowanych przez Szkołę był pod wpływem  
         środków odurzających. 
11. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 9, w  
      okolicznościach określonych w ust. 10, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia,  
      udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.  
12. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 określają odrębne  
      przepisy. 

 
§ 72 a 

 
1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka: 

1) uczeń składa skargę do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 
2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem 

przedstawia sprawę wychowawcy, 
3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzje są  

ostateczne. 
  
 

 
 

Rozdział VII 
  

Postanowienia końcowe. 
 
 

§73 
 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
 

§74 
 

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

§ 75 
 

1. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 
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 § 76 
  
1. Dokonywanie  zmian  w  Statucie odbywa  się  w trybie  właściwym dla  jego  
    uchwalenia.  
2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień  
    określa ustawa. 
3. Załączniki stanowią integralną część Statutu. Przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się  
    odpowiednio.  
  
 
 

§ 77 
  
Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności 
szkolnej.  
  
 
 

§ 78 
  

Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc Statut Szkoły zatwierdzony przez Radę 
Pedagogiczną dnia 1 września 1999 r.. 

  
 

§ 79 
  
Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r. 

  
 
 
 
 
 
 
  

...................................................... 
/przewodniczący rady  pedagogicznej/  

  
 
 
Statut Szkoły został skonsultowany 
z Radą Rodziców  
oraz Samorządem Uczniowskim. 
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Załączniki do Statutu 
  
Załącznik nr 1: Hymn. 
  
Załącznik nr 2: Zasady organizacyjno  -  porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich.  
  
Załącznik nr 3:  Regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 
  
Załącznik nr 4: Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej. 
  
Załącznik nr 5: Zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w  
                         nauce ich dzieci oraz informowania uczniów i ich rodziców o  
                         przewidywanym okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym. 
  
Załącznik nr 6: Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania ich wyników,  
                         postępowanie w sprawach poprawiania bieżących ocen oraz warunki  
                         uwzględniania zgłoszeń nieprzygotowania do zajęć. 
  
Załącznik nr 7. Program wychowawczy szkoły  
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