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STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE 

 

ROZDZIAŁ 1 

Nazwa i typ szkoły 

§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich, ma swoją 

siedzibę w Warszawie przy ulicy Górnośląskiej 45. 

2. Szkoła jest publiczną ośmioklasową szkołą podstawową działającą na mocy Ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo os wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

3. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być 

używany czytelny skrót nazwy: Szkoła Podstawowa nr 12 w Warszawie. 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

6. Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole” należy przez to rozumieć 8-letnią Szkołę 

Podstawową Nr 12 w Warszawie im. Powstańców Śląskich. 

7. Obwód szkoły jest ustalony przez organ prowadzący. 

 

ROZDZIAŁ 2 

Cele i zadania szkoły 

§ 2. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniając 

działania zawarte w szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. 

2. Szkoła kształci i wychowuje zgodnie z historycznymi tradycjami narodu polskiego, 

Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela, Konwencją Praw Dziecka. 

3. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziców. 

4. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom wykształcenie stanowiące podbudowę do dalszej 

edukacji. 

5. Szkoła umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez prawidłową organizację procesu 

dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego. 

6. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

7. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną. 

8. Szkoła prowadzi naukę języków obcych. 

9. Szkoła udziela pomocy materialnej. 
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10. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym 

czasie. 

11.Szkoła organizuje stałą pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom 

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami dla uczniów 

i rodziców. 

12. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych 

oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

13. Szkoła współpracuje z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną 

pomoc dzieciom i rodzicom. 

§ 3.1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pracy poprzez: 

1) stałą opiekę podczas wszystkich zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych 

odbywających się w szkole, 

2) powierzanie opieki nad uczniami jednemu nauczycielowi – wychowawcy w klasach I-III 

i jednemu nauczycielowi – wychowawcy w klasach IV-VIII, 

3) organizowanie stałej opieki nauczycieli w czasie przerw i zajęć dydaktyczno-wychowawczo-

opiekuńczych, 

4) zagwarantowanie uczniom opieki w czasie wycieczek szkolnych, 

5) szczególnie troskliwą opiekę nad uczniami klas I w pierwszych miesiącach nauki, 

6) wnikliwe rozpatrywanie uwag uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

7) organizowanie zastępstwa w razie nieobecności nauczyciela, 

8) stały nadzór Dyrektora Szkoły nad stanem technicznym budynku, 

9) powołanie funkcji Społecznego Inspektora Pracy i realizowanie jego zaleceń, 

10) organizację stałych szkoleń BHP dla wszystkich pracowników Szkoły, 

11) przydzielenie wszystkim pracownikom niepedagogicznym zadań związanych 

z bezpieczeństwem uczniów na terenie Szkoły, 

12) szybki kontakt ze służbami pomocniczymi (pogotowie, policja, straż miejska itd.) w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa. 

13) Szkoła zapewnia każdemu uczniowi klasy wskazanej w Ustawie wypożyczenie podręcznika na 

dany rok szkolny. 

2. Na wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych, wychowawcy klasy 

uczniowie mogą być objęci pomocą materialną, której rodzaj zależy od indywidualnych 

potrzeb i aktualnych możliwości Szkoły. 
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3. Uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej Szkoła pomaga 

uzyskać pomoc w formie: 

1) stypendiów socjalnych, 

2) pomocy materialnej (np. zakup podręczników), 

3) refundacji posiłków, 

4) innych form pomocy materialnej w miarę posiadanych przez Szkołę i Radę Rodziców środków 

finansowych. 

5) Zasady udzielania pomocy materialnej i finansowej określają przepisy organów szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 3 

Sposoby realizacji zadań w szkole 

§ 4.1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o 

obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów 

edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji 

przedmiotowej. 

2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności 

z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, 

Konwencji o Prawach Dziecka. 

§ 5.1.Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole.  

Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych 

w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia 

i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program 

nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone 

w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę 

programową: 

1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej; 

2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy 

przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania; 

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 

1. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być 

dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien 

uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, 

lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów; 

2. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny; 

3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego lub program kształcenia 

w danym przedmiocie opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi 
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nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez 

innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz 

z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu 

nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie 

wprowadzenia zmian; 

4. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 

"programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek 

nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

§ 6.1. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej. 

2. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu 

dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły. 

3. Ilekroć mowa o:  

1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, 

a zakupiony z dotacji celowej; 

2) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub 

elektroniczną; 

3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów 

służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

4. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane 

są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym. 

5. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane 

 w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie 

zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283). 

6. Biblioteka nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową; 
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2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać 

elektroniczną; 

3) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.  

7. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą 

o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania 

danych w Szkole. 

8. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem 

kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy 

składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami 

bibliotecznymi, w których wpisane są numery wypożyczanych woluminów. Wydania 

materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń 

kwitują uczniowie/ rodzice / prawni opiekunowie.  

9. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone 

podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się 

materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym 

wyposażeniu ucznia. 

10. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych 

podręczników i materiałów edukacyjnych: 

1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im 

materiałów bibliotecznych; 

2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich 

stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub 

wychowawcy klasy; 

3) uczniowie są zobowiązani do obłożenia wypożyczonych podręczników; 

4) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych; 

5) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych; 

11. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego: 
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1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników 

do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

lub w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się 

własnością organu prowadzącego; 

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony 

w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje 

naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje nowej szkole 

protokół zdawczo-odbiorczy z tytułami podręczników i materiałów edukacyjnych, które 

uczeń powinien zwrócić do tamtejszej biblioteki w możliwie najlepszym stanie. Przekazane 

zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.  

12. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów 

biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.  

13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym 

pisemnym wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu 

ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty 

i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego 

i stanowi dochód budżetu państwa.  

14.  Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna 

instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji 

materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283). 

§ 7.1. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej 

 z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i przedstawią je do 

zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele 

Oddziałowych Rada Rodziców w dzienniku wychowawcy lub pod przedstawionym planem 

pracy wychowawczej danego oddziału. 

1) Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 

wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej 

przez cały okres funkcjonowania klasy. 
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2) Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny 

wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny 

uzasadniony wniosek rodziców danej klasy.  

§ 8. 1.W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 

Do zadań koordynatora należy: 

1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, 

rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole; 

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach 

na rzecz bezpieczeństwa uczniów; 

3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów; 

4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów; 

5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów; 

6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole; 

7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 

ROZDZIAŁ 4 

Organy szkoły i ich zadania 

§ 9.1. Organami Szkoły są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd 

Uczniowski. 

2. Organy szkoły współdziałają ze sobą zgodnie z kompetencjami określonymi w Ustawie 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

organy zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych 

działaniach lub decyzjach, 

1) w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych Dyrektor Szkoły lub osoba wybrana przez 

strony zobowiązani są do przeprowadzenia mediacji i wypracowania porozumienia 

organów. 

 

§ 10.1 Dyrektora Szkoły powołuje się na zasadach określonych przez obowiązujące 

przepisy. 

2. Dyrektor Szkoły: 
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1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) podejmuje decyzje administracyjne dotyczące spełniania obowiązku szkolnego: 

wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, odroczenia obowiązku szkolnego, 

wykonywania obowiązku szkolnego poza szkołą zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty oraz 

zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na 

stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, 

4) stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne 

działania prozdrowotne, 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 

6) racjonalnie planuje i właściwie organizuje pracę szkoły zgodnie z potrzebami uczniów 

i środowiska szkolnego, 

7) odpowiada za przestrzeganie zasad higieny pracy, ładu, porządku i dyscypliny, 

8) dba o właściwy poziom i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

9) organizuje lekcje religii/etyki na wniosek rodziców, 

10) udziela nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy, 

11) ukierunkowuje nauczycieli i pomaga im w systematycznym pogłębianiu wiedzy 

i doskonaleniu umiejętności zawodowych, 

12) dba o właściwą atmosferę pracy opartą na wzajemnej życzliwości i szacunku, 

13) dba o potrzeby zdrowotne uczniów współpracując z pracownikami służby zdrowia, 

14) nadzoruje właściwą organizację czasu wolnego uczniów w ramach programowej 

działalności Szkoły, 

15) zapewnia uczniom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły należyte warunki 

higieniczno-sanitarne, 

16) zapewnia uczniom bezpieczne warunki nauki, 

17) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza, 

18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

3. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

4. Dyrektor jest przewodniczącym Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego. 

5. Dyrektor jest kierownikiem dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i innych 

pracowników, dlatego decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania, 

2) przyznawania nagród, 

3) wymierzania kar porządkowych, 



9 

 

4) występowania z wnioskiem w sprawach odznaczeń i nagród po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

6. W wypełnianiu swych obowiązków ściśle współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

7. Dyrektor może powoływać spośród członków Rady Pedagogicznej doraźne komisje do 

określonych zadań nie ujętych w Planie Pracy Szkoły. 

8. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły 

zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

9. Na zasadach określonych odrębnymi przepisami Dyrektor może powołać nauczyciela 

na stanowisko Wicedyrektora Szkoły lub inne stanowisko kierownicze po zaopiniowaniu 

przez Radę Pedagogiczną i organ prowadzący. 

10. Nauczyciel, którego powołano na stanowisko Wicedyrektora Szkoły lub inne stanowisko 

kierownicze, wypełnia powierzone przez Dyrektora obowiązki. 

11. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności. 

12. Wicedyrektora odwołuje ze stanowiska Dyrektor Szkoły 

13. Odwołanie Dyrektora może nastąpić zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 11.1 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie przewodniczącego 

inne osoby mające tylko głos doradczy. 

4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 1/2 członków Rady. 

5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 

członków Rady Pedagogicznej. 

6. Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona przygotowuje i prowadzi zebranie 

Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i 

porządku zebrania. 

7. Rada Pedagogiczna może powoływać komisje stałe i doraźne. 

8. Uchwały podjęte na zebraniu Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników 

i uczniów. 

9. Komisje informują Radę Pedagogiczną o wynikach swojej pracy i formułują wnioski do 

zatwierdzenia przez Radę. 

10. Kompetencje Rady Pedagogicznej: 
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1) uchwalanie Statutu Szkoły i wprowadzanie w nim zmian, 

2) uchwalanie regulaminu własnej działalności zgodnego z przepisami prawa oświatowego 

i Statutem Szkoły, 

3) zatwierdzanie planów pracy Szkoły i podejmowanie decyzji o kierunku jej pracy, 

4) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, 

5) wyrażanie zgody na promowanie ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

6) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania do klasy programowo wyższej, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji. 

12. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy Szkoły (arkusz organizacyjny), 

2) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

3) projekt planu finansowego, 

4) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień, 

5) przydział zajęć dodatkowych, 

6) programy i podręczniki dopuszczane do użytku w danym roku szkolnym 

7) wnioski o indywidualny program lub tok nauki. 

 

 § 12.1 Rada Rodziców jest społecznym organem systemu oświaty, stanowiącym 

reprezentację ogółu rodziców uczniów Szkoły. 

2. Rada Rodziców zapewnia współpracę rodziców z organami Szkoły w realizacji ich celów          

i zadań, określonych w Ustawie, statucie Szkoły i jej programie wychowawczo-

profilaktycznym, wspierając działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

prowadzoną na terenie Szkoły.  

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców określonych w ustawie należy w szczególności: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora Szkoły. 
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5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców gromadzi fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

6.  Sposób wykorzystania zgromadzonych funduszy określa Rada w podejmowanej 

corocznie uchwale budżetowej, uwzględniając preliminarz potrzeb, kalendarz wydarzeń 

szkolnych przygotowany przez Dyrektora Szkoły i jego współpracowników. 

 

§ 13.1 Podstawą prawną działania Samorządu Uczniowskiego jest Ustawa z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa jego Regulamin. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

5. Szczegółowe rozwiązania dotyczące Samorządu Uczniowskiego znajdują się 

w Regulaminie Samorządu. 

6. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów. 

7. Samorząd ma prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, do redagowania i wydawania gazetki szkolnej 

„Tuzinek”. 

§ 14. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia 

dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych 

zasad funkcjonowania szkoły. 

§ 15.1 Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania  

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań 

wynikających ze statutu i planów pracy szkoły. 

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci 

się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od podjęcia decyzji. 

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 

swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak 

o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach 

bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły. 

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po 

wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

 

 

ROZDZIAŁ 5 

Organizacja szkoły 
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§ 16.1 Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą, kształcącą dzieci od klasy I do klasy 

VIII włącznie. 

2. Równoległe oddziały klasowe organizuje się w zależności od liczby uczniów 

zamieszkałych w obwodzie oraz przyjętych spoza obwodu. Liczebność oddziałów 

klasowych limituje organ prowadzący i organ nadzorujący Szkołę. 

3. Szkoła prowadzi oddziały dwujęzyczne: 

1) zasady organizacji tych klas i rekrutacji do nich określają odrębne przepisy, a w zakresie 

nieuregulowanymi przepisami, zarządzenia dyrektora szkoły; 

2) w oddziałach dwujęzycznych nauczanie odbywa się w języku polskim oraz w języku francuskim 

3) przedmioty nauczane dwujęzycznie i zakres materiału nauczanego w drugim języku ustala 

corocznie dyrektor szkoły w porozumieniu z zespołem nauczycieli realizujących nauczanie 

dwujęzyczne z uwzględnieniem stopnia opanowania przez uczniów drugiego języka nauczania, 

a także wymagań kształcenia dwujęzycznego i dwukulturowego. 

§ 17.1 Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

2. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecko 6-letnie może być przyjęte do 

klasy I, jeżeli w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole objęte było 

wychowaniem przedszkolnym. W przypadku, gdy dziecko nie chodziło wcześniej do 

przedszkola wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o 

możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 

3. Odroczenia obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor publicznej 

szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko. 

4. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. 

5. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego. 

6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

7. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na 

wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

8. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice są zobowiązani złożyć ponowny 

wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa 

w ust.7 i 8 składa się nie później niż do 31 sierpnia. 
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9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7 i 8 rodzic zobowiązany jest dołączyć orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia 

spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. 

§ 18.1 Do I klasy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się: 

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, 

2) na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych za zgodą Dyrektora Szkoły - dzieci zamieszkałe 

poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

3) kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Terminy postępowania, wymagane dokumenty 

określa organ prowadzący szkołę. 

4) szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji dla kandydatów zamieszkujących poza 

obwodem szkoły zawarte są w Szkolnym Regulaminie Rekrutacji. 

 

§ 19.1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez 

szkołę, z której uczeń odszedł, 

 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych (dotyczy ucznia, który spełnia obowiązek 

szkolny poza szkołą, na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59), 

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa 

szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

 

2. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, przeprowadza się 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy 

programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z 

techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego. 

3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń 

przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane 

zajęcia. 

4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, 

języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, uczeń 

może: 

1) uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca 

roku szkolnego albo 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej 

szkole, albo 
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3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole. 

5. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu 

obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 20.1 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i wiosennych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej, może 

w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w wymiarze i na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny 

Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu 

finansowego w terminie określonym przez organ prowadzący. 

4. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

§ 21.1 Uczniowie w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym uczą się 

wszystkich przedmiotów nauczania określonych planem nauczania zgodnym z ramowym 

planem nauczania i programem wybranym spośród dopuszczonych przez MEN do realizacji 

w szkole podstawowej. 

2. Oddziały klasowe tworzy się zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu 

w sprawie ramowych planów nauczania. 

§ 22.1 Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu 

na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Nauczyciel ustalając 

tygodniowy rozkład zajęć przestrzega zasady równomiernego obciążenia uczniów pracą w 

poszczególnych dniach pracy. 

§ 23.1 Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna w klasach IV-VIII trwa 45 minut, a w klasach I- III ogólny przydział 

czasu na poszczególne zajęcia wyznacza ramowy plan nauczania. 

 

3. Przerwy międzylekcyjne trwają od pięciu do dwudziestu minut. 

4. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach 

tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest 

ustalenie innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody Dyrektora Szkoły. 

§ 24.1 W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie 

z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 

podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 
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§ 25.1 Szkoła może przyjmować na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia 

nauczycieli, studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli i ewentualnie innych po 

uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły i na podstawie pisemnego porozumienia z zakładem 

kształcenia lub szkołą wyższą określającego warunki i zobowiązania stron z 

uwzględnieniem skutków finansowych ponoszonych przez zakład na rzecz Szkoły i 

nauczycieli. 

 

§ 26.1 Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożywania ciepłego posiłku. 

2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Ajent 

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły w oparciu o odpowiednie przepisy. 

3. Zasady korzystania ze stołówki ustala jej regulamin. 

 

§ 27.1 Wszyscy uczniowie korzystają z odpowiednio zabezpieczonej szatni. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe w niej pozostawione. 

Powyższa informacja jest co roku podana do publicznej wiadomości całej społeczności 

szkolnej. 

3. Zasady korzystania z szatni ustala jej regulamin. 

 

§ 28.1 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły.   

1.Program wychowawczo-profilaktyczny jest integralną częścią programu edukacyjnego 

szkoły. 

2.Szczegółowe zadania programu określa osobny załącznik do niniejszego statutu. 

 

§ 29.1 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Zachowania 

1. Szczegółowe zasady oceniania zachowania uczniów zawarte są w Regulaminie Oceniania 

Zachowania Uczniów stanowiącym załącznik do niniejszego statutu. 

 

§ 30.1 Formy opieki i pomocy uczniom. 

Szczegółowe zadania programu określa osobny dokument „System pomocy psychologiczno 

- pedagogicznej oraz wspierania uczniów” stanowiący załącznik do niniejszego statutu. 

 

Rozdział 6 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

§ 31.1 W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych. 

2. Dyrektor Szkoły określa obowiązki pracowników administracyjnych i zatwierdza na 

wniosek kierownika administracyjno-gospodarczego zakresy obowiązków pracowników 

obsługi. 

§ 32.1 Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad: 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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1) sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów (stan szyb 

w oknach, instalacji elektrycznej, mebli szkolnych itp.);  

2) w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;  

3) może zwalniać uczniów do toalety pojedynczo;  

4) w trakcie przerw aktywnie pełni dyżur według ustalonego harmonogramu; 

5) zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe; 

6) wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

uczniów określonych w Szkolnym regulaminie wycieczek; 

7) w trakcie kontaktów bieżących z uczniami zawsze reaguje na wszelkie przejawy zachowań, które 

mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów.  

2. Nauczyciel zobowiązany jest do wykonywania innych zadań zleconych przez Dyrektora 

Szkoły, związanych z organizacją pracy Szkoły oraz procesem dydaktycznym i opiekuńczo-

wychowawczym. 

3. Nauczyciele wykonują następujące zadania: 

1) realizują wybrany przez Szkołę (zespół) program kształcenia oraz przyjęty przez Szkołę 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

2) decydują w sprawie doboru metod i form organizacyjnych, podręczników, materiałów 

edukacyjnych, ćwiczeń i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, 

3) odpowiadają za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego na wymaganym poziomie 

w zakresie nauczanego przedmiotu, 

4) biorą udział w zespołach zadaniowych, przedmiotowych, wychowawczych, których pracą 

kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu, 

5) współdecydują o ocenie zachowania uczniów, 

6) biorą udział w formach doskonalenia zawodowego organizowanych w Szkole i przez instytucje 

wspomagające, 

7) prowadzą dokumentację pedagogiczną przedmiotu, zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, 

8) mają prawo wnioskować w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swych 

uczniów, 

9) udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb 

uczniów, 

10) przeprowadzają obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole (diagnoza szkolna). 
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4. Nauczyciel ma prawo domagać się poszanowania godności osobistej oraz wymagać 

kulturalnego i zgodnego z ogólnie przyjętymi normami zachowania od uczniów i ich 

rodziców lub opiekunów prawnych. 

§ 33.1 Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół 

nauczycielski. 

2. Klasowe zespoły nauczycielskie mogą tworzyć jeden zespół na danym poziomie 

nauczania. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek 

zespołu. 

4. Zebrania zespołu odbywają się według potrzeb i są protokółowane. 

5. W zebraniach w miarę potrzeb biorą udział specjaliści z zespołu psychologiczno-

pedagogicznego. 

6. Przewodniczący na koniec roku szkolnego sporządza sprawozdanie roczne z działalności 

zespołu. 

7. Do zadań klasowego zespołu nauczycielskiego należą: 

1) dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawów programów 

nauczania dla danego oddziału, przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły, 

2) integrowanie treści między przedmiotowych, 

3) diagnozowanie i usprawnianie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, 

4) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału, 

5) ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego 

oraz pojedynczych uczniów, 

6) ustalanie dla całego zespołu uczniowskiego i poszczególnych uczniów zadań dostosowanych do 

zainteresowań i zdolności, 

7) organizowanie między przedmiotowych konkursów wiedzy, 

8) doskonalenie swej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, otwarte zajęcia, lekcje 

koleżeńskie, opracowanie narzędzi badawczych, 

9) zespołowe diagnozowanie wybranych zagadnień, szczególnie dotyczących realizacji programów 

nauczania, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i Programu wychowawczo-profilaktycznego, 

10) analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów, 

11) wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. 

§ 34.1 Zadania nauczyciela wychowawcy 
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2. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

3. Zakres zadań nauczyciela wychowawcy: 

1) wychowawca planuje i organizuje proces wychowania w powierzonym oddziale, 

2) koordynuje działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami zdolnymi 

i mającymi trudności w nauce, 

3)  koordynuje i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniów w powierzonym    

oddziale, 

4) ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanków, informuje ich o 

wynikach, sukcesach i problemach z zakresu kształcenia i wychowania. Włącza rodziców lub 

opiekunów prawnych w zagadnienia z zakresu kształcenia i wychowania oraz organizacyjne sprawy 

uczniów, 

5) prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa), 

6) wychowawca ma prawo ustanowić własne formy nagradzania i motywowania wychowanków 

przy współpracy z klasową radą rodziców, 

7) wychowawca ma prawo i obowiązek wnioskować o pomoc w rozwiązywaniu problemów 

zdrowotnych, materialnych i społecznych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek 

Szkoły. 

8) współpracuje z pracownikami świetlicy. 

4. Nauczyciele i wychowawcy mają obowiązek udzielania informacji rodzicom lub 

opiekunom prawnym uczniów: 

1) w czasie zebrań klasowych, zwoływanych przez nauczycieli wychowawców lub rady klasowe 

w zależności od potrzeb, 

2) w dni otwarte odbywające się zgodnie z harmonogramem podanym na początku roku szkolnego, 

3) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z rodzicami lub opiekunami prawnymi. 

5. Nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych 

w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania oraz przepisach Ustawy o Systemie Oświaty 

i innych przepisach prawa oświatowego. 

.  Wychowawca może być zwolniony przez Dyrektora Szkoły z pełnienia obowiązków: 

1) na własną prośbę z miesięcznym wyprzedzeniem, 

2) z inicjatywy Dyrektora Szkoły w terminie przez niego określonym, 

3) na umotywowany wniosek rady klasowej rodziców podpisany przez co najmniej 2/3 rodziców 

lub opiekunów prawnych uczniów danego oddziału. 

 

§ 35.1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w 

szczególności:  
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1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego, 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców 

i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia, 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej, 

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki, 

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego 

ewaluacji, 

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

wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, 

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 11 w Warszawie i poradniami 

specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących, 

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi, 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej 

i pisma, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy 

logopedycznej, 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono 

nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, 

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej 

współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli, 

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 
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7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego 

ewaluacji, 

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

wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

3. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania 

efektów oddziaływań terapeutycznych;  

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;   

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym;   

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; wspieranie nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i innych specjalistów w:  

a)  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,   

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

5) udział w zebraniach zespołów wychowawczych; 

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 

i uzdolnień uczniów; 

7) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i 

wychowawców; 

8) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;  
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5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole; 

8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 36.1 Pozostali pracownicy szkoły 

W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi do obowiązków, których 

w szczególności należy: 

1) rzetelne wykonywanie obowiązków zgodnie z przydziałem czynności; 

2) przestrzeganie regulaminu pracy; 

3) poszanowanie mienia szkolnego; 

4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 

5) rzetelne wykonywanie bieżących poleceń dyrektora szkoły; 

6) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

2. W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy administracji 

i obsługi w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:  

1) sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan 

bezpieczeństwa uczniów;  

2) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;  

3) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych 

zachowań nauczycielom, wychowawcom klas lub dyrektorowi szkoły;  

4) odpowiedzialne pełnienie dyżurów na wybranych stanowiskach pracy, zamykanie drzwi z holu 

szkoły w czasie trwania lekcji; 

5) dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły; 

6) niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych; 

7) kontrolowanie wyjść uczniów ze szkoły w czasie trwania lekcji.  

§ 37. Promocja i ochrona zdrowia 

1.Opiekę zdrowotną sprawuje dyplomowana pielęgniarka. Działalność jej obejmuje pracę 

z uczniami, rodzicami lub opiekunami prawnymi, pracownikami Szkoły. Personel medyczny 

świadczy usługi medyczne na rzecz uczniów i pracowników Szkoły w zakresie określonym 
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przez obowiązujące przepisy, a w szczególności w zakresie profilaktyki i oświaty 

zdrowotnej. 

2. Każde podanie uczniowi leków w Szkole (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) 

powinno odbywać się na pisemne życzenie rodziców lub opiekunów prawnych na zlecenie 

lekarza. 

3. W Szkole nie można poddawać uczniów żadnym zabiegom lekarskim (nie dotyczy to 

udzielania pomocy w nagłych przypadkach). 

4. W przypadku zachorowania ucznia na terenie Szkoły należy powiadomić o tym rodziców 

lub opiekunów prawnych. Mają oni obowiązek odebrać dziecko ze Szkoły i zapewnić mu 

opiekę medyczną. 

5. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia) Szkoła wzywa 

pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych. Uczeń zostaje 

powierzony opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się 

rodziców lub opiekunów prawnych towarzyszy mu nauczyciel lub osoba wyznaczona przez 

Dyrektora Szkoły. 

 

§ 38.1 Współpraca ze służbami zapewniającymi uczniom bezpieczeństwo.  

Szkoła współpracuje z policją i strażą miejską, której przedstawiciele prowadzą warsztaty, 

prelekcje, wykłady dla uczniów, nauczycieli i rodziców poświęcone zasadom bezpiecznego 

zachowania w różnych sytuacjach oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. 

2. W szczególnych sytuacjach pedagog szkolny lub wychowawca klasy, za zgodą dyrektora 

Szkoły korzystają z pomocy policji, straży miejskiej i sądu. 

 

 

ROZDZIAŁ 7 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 

§ 39.1 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I - VIII przeprowadza się na bieżąco 

oraz jako podsumowanie w formie klasyfikacyjnej -  śródrocznej i rocznej. Oceny są jawne 

dla ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów. Pierwszy semestr trwa do końca 

stycznia, a drugi semestr kończy się w ustalonym przez odpowiednie władze terminie. 

O proponowanych ocenach rocznych rodzice powinni być poinformowani na dwa tygodnie 

przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej oraz pisemnie potwierdzić otrzymanie 

informacji. 

2. Oceniania bieżących osiągnięć uczniów klas I-III dokonuje się w skali 1 – 6, natomiast 

w klasach IV - VIII w systemie punktowym. 

a) Na początku każdego semestru nauczyciele wszystkich przedmiotów zobowiązani 

są poinformować uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych o liczbie punktów jakie 

uczeń może zdobyć w ciągu całego semestru. 

b) Najistotniejsze aktywności i osiągnięcia z danego przedmiotu powinny stanowić 70-  

80%   ogólnej liczby punktów na poszczególne stopnie, a w przypadku oceny celującej, co 

najmniej 90%. 
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c) Punktowane są różne formy aktywności, rozwoju i osiągnięcia uzyskane przez ucznia, tak 

aby ocena była jak najbardziej obiektywna. 

3. Uczniowie klas IV-VIII mogą otrzymać świadectwo z wyróżnieniem ukończenia klasy 

lub Szkoły po spełnieniu następujących warunków: 

a) średnia ocen na zakończenie roku szkolnego musi wynosić co najmniej 4,75, przy czym 

wśród ocen końcowych nie może być ocen niedostatecznych, dopuszczających 

i dostatecznych, 

b) uczeń musi mieć co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

4. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych w danym roku szkolnym w formie oceny opisowej (zgodnie z 

rozporządzeniem w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych). 

5. Uczeń klas I – III może w ciągu roku szkolnego otrzymać promocję do klasy programowo 

wyższej na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i po uzyskaniu zgody wychowawcy 

klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów 

prawnych). Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców (opiekunów prawnych) ucznia. 

6. Szczegółowe zasady oceniania znajdują się w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania 

stanowiących załącznik do niniejszego statutu. 

 

Rozdział 8 

Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

§ 40.1 Założenia programowe. 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację działań 

podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia 

i zawodu.  

2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań 

i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej 

ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi 

podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory 

były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami oraz 

potrzebami środowiska.  

3. Planowanie własnej drogi edukacyjno – zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na 

poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za 

własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w 

klasach VII – VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery 

zawodowej.  

4. Planowane zadania i treści przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach 

przedmiotowych w klasach I – VI mają za zadanie rozbudzać ciekawość poznawczą dzieci 
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oraz motywację do nauki, kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym wieku 

aktywności dzieci, umożliwiać poznawanie interesujących dzieci zawodów, kształtować 

gotowość do wyborów edukacyjnych np. drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych, 

wyboru kółek zainteresowań, wyboru lektur i czasopism.  

5. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, 

oczekiwane efekty i metody pracy. 

6. Szczegółowe informacje znajdują się w Systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wspierania uczniów w Szkole Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w 

Warszawie stanowiącym załącznik do niniejszego statutu. 

 

§ 41.1 Zadania szkoły z zakresu doradztwa zawodowego: 

1) Wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;  

2) Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;  

3) Rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery; 

4) Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;  

5) Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;  

6) Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze 

szkoły;  

7) Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy 

uczniów;  

8) Współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrznego Systemu Doradztwa 

Zawodowego;  

1. W zakresie współpracy z rodzicami:  

1) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,  

2) doskonalenie umiejętności wychowawczych,  

3) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,  

4) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowe go. 

 

§ 42.1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:  

1) wychowawców,  

2) nauczycieli przedmiotu,  

3) pedagoga szkolnego, 

4) psychologa szkolnego,  

5) bibliotekarzy,  
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6) szkolnego lidera doradztwa zawodowego,  

7) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Poradni Psychologiczno 

- Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej), 

 8) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów 

zawodowo-edukacyjnych. 

 

ROZDZIAŁ 9 

Prawa i obowiązki uczniów oraz rodziców lub opiekunów prawnych 

 

§ 43.1 Uczeń ma prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

4) zgłoszenia zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie  

7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 

jego godności, 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

7) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

9) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć, 

11) nieodpłatnego korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

12) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach 

działających na terenie Szkoły, 

13) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Za szczególne osiągnięcia w nauce lub pracy społecznej oraz za zwycięstwa w 

konkursach i zawodach uczeń może otrzymać nagrodę. Rodzaje nagród i sposób ich 

przyznawania zawarte są w Regulaminie Szkoły. 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, 

Regulaminie Szkoły i zarządzeniach Dyrektora Szkoły, a zwłaszcza dotyczących: 
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1) godnego reprezentowania Szkoły, 

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły, 

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników 

Szkoły i kolegów, 

4) odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz wszystkich innych uczniów i pracowników 

Szkoły, 

5) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole oraz o mienie szkolne, 

6) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

4. Za szkody wyrządzone przez uczniów w mieniu szkolnym odpowiadają materialnie 

rodzice lub opiekunowie prawni. 

5. Dodatkowe prawa i obowiązki ucznia zawarte są w Regulaminie Szkoły. 

6. W przypadku nieprzestrzegania swoich obowiązków i zasad współżycia określonych w 

Statucie Szkoły i Regulaminie Szkoły uczeń może być ukarany. Rodzaje kar i zasady 

odwoływania się od nich znajdują się w Regulaminie Szkoły. 

§ 44.1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia 

i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców lub opiekunów prawnych ze 

Szkołą. 

2. W ramach współpracy rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo do: 

1) zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu 

nauczania oraz sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów, 

2) uzasadnienia przez nauczyciela ustalonej oceny, 

3) wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji 

dotyczącej oceniania ucznia, 

4) zgłoszenia zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; zastrzeżenia mogą być zgłoszone 

w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

5) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

6) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 

7) porad pedagoga i psychologa szkolnego, 

8) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Szkoły, 

9) wyrażania opinii dotyczących pracy Szkoły i poszczególnych nauczycieli Dyrektorowi Szkoły 

lub organom; nadzorującym i prowadzącym szkołę. 

3. Do obowiązków rodziców należy: 
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1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły, 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

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

zapewnienie dziecku, realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych 

w zezwoleniu, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 59), 

4) uzyskanie zgody Dyrektora Szkoły na zwolnienie dziecka z zajęć szkolnych (wyjazd, wycieczka 

z rodzicami itp.) na okres powyżej 5 dni oraz uzupełnienie powstałych zaległości we własnym 

zakresie, 

5) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

6) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy oraz uczestnictwo w zebraniach klasowych, 

7) kontaktowanie się z Dyrektorem Szkoły, wychowawcą i nauczycielami przedmiotów, 

gdy zostaną wezwani, 

8) aktywne uczestnictwo w życiu Szkoły, mające na celu podtrzymywanie jej tradycji oraz 

integrację rodziców, nauczycieli i uczniów, 

9) udzielanie Szkole pomocy, w tym także materialnej i organizacyjnej, 

10) pomoc w opiece w czasie wyjść poza Szkołę i w czasie imprez na terenie Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 10 

Rodzaje Nagród 

 

§ 45.1 Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, 

2) pracę na rzecz Szkoły, innych uczniów, 

3) wzorową postawę, 

4) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, sztuce, 

5) dzielność i odwagę. 

2. Ustala się następujące formy nagród:  

1) pochwała ustna nauczyciela w klasie w obecności uczniów; 

2) pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców; 

3) pochwała ustna dyrektora w obecności uczniów;  

4) pochwała pisemna dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców 

5) dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa; 

6) Przyznawanie tytułu „AS 12-tki” 
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7) stypendium za wyniki w nauce.  

3. Przyznawanie tytułu „AS 12-tki”ma na celu wyróżnienie i zaprezentowanie całej 

społeczności uczniów odpowiedzialnych, odważnych, twórczych, nieprzeciętnych w swym 

postępowaniu. 

1) Tytuł „AS 12-tki” przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek: nauczycieli, Rady Rodziców 

Samorządu Szkolnego i pracowników niepedagogicznych szkoły. 

2) Tytuł „AS 12-tki” przyznaje się na koniec roku szkolnego. 

3) Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania Tytułu „AS 12-tki” znajdują się w regulaminie 

przyznawania tytułu „AS 12-TKI” stanowiącym załącznik do niniejszego Statutu. 

4. W szkole mogą być przyznawane inne nagrody przez: uczniów, samorząd szkolny, klasę,  

rodziców, nauczycieli lub dyrektora w formie ustalonej przez wymienionych inicjatorów  

z określeniem za co dana nagroda został przyznana. 

5. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu szkoły; 

 

ROZDZIAŁ 11 

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów 

 

§ 46.1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie 

statutu szkoły. 

2. Uczeń może zostać ukarany za: 

1) naruszenie godności ludzkiej, a w szczególności: 

a) naruszenie nietykalności cielesnej,  

b) używanie wyzwisk i wulgaryzmów wobec innych (kolegów, nauczycieli, pracowników 

niepedagogicznych) 

c) używanie telefonów i innych urządzeń niezgodnie z zasadami (nagrywanie oraz 

upublicznianie nagrań bez zgody nagrywanego) 

3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady 

Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły. 

4. Uczeń może ponieść następujące kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy, 

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły, 

3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,  

4) nagana dyrektora szkoły, 

5) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy, 

6) kara przeniesienia ucznia do innej szkoły 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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§ 47.1 O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora 

oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy: 

1) zastosowanie kar z § 46 ust. 4 p. 1–5 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia, 

2) w rażący sposób naruszał normy społeczne i zagraża otoczeniu. 

2. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

3. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia 

uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w 

terminie 14 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.  

4. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia 

uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. 

Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o 

rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu 

uczniowskiego. 

 

5. Możliwe kary dodatkowe, udzielane łącznie z karami zawartymi w § 46 pkt. 1-5 po 

uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia: 

a) wykonanie dodatkowych czynności na rzecz społeczności szkolnej; 

b) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych (o ile, nie uniemożliwi to realizacji 

podstaw programowych), np. dyskotekach, wyjściach do kina itp. 

c) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz. 

ROZDZIAŁ 12 

Wolontariat w Szkole 

§ 48.1 Szkolne Koło Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

2. Członkiem Koła może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę 

rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do koła mogą być wpisani 

uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, 

którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – 

koordynatora. 

3. Cele, formy i struktura działania zamieszczone są w Regulaminie Szkolnego Koła 

Wolontariatu, który jest załącznikiem do niniejszego statutu. 
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ROZDZIAŁ 13 

Formy opieki i pomocy uczniom 

§ 49.1 Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez udzielanie pomocy materialnej 

w formie: 

1) pomocy w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne, 

2) pomocy w ubieganiu się o dopłaty z centrów pomocy społecznej ośrodków pomocy rodzinie, 

3) występowania o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie 

uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji lub osób 

fizycznych. 

1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 

edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

2. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej t 

1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia 

2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej; 

3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 

3. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

3) ośrodkami pomocy społecznej; 

4) organem prowadzącym; 

5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży. 

4. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 

1) ucznia; 

2) rodziców (opiekunów prawnych); 

3) nauczyciela. 

5. Pomoc materialna w Szkole jest organizowana w formie: 

1) zwolnień z opłat za ubezpieczenie; 

2) bezpłatnych obiadów lub śniadań i obiadów formie stypendium „Posiłek dla ucznia”; 

3) stypendiów za wyniki w nauce; 

4) pomocy rzeczowej lub żywnościowej; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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5)  realizacji rządowego programu: „Wyprawka szkolna”; 

6) innych, w zależności od potrzeb i możliwości. 

6. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 

cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

7. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

8. świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

a) stypendium szkolne, 

b)  zasiłek szkolny; 

9. świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

a) stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, 

b) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

10. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym 

i motywacyjnym. 

11. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Miesięczna wysokość dochodu na 

osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być 

większa niż kwota określona w każdym roku szkolnym przez właściwego ministra. 

12. Zasiłek szkolny: 

1) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego; 

2) zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 

związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego; 

3) wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej 

pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych; 

4) o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
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ROZDZIAŁ 14 

Biblioteka szkolna 

§ 50.1. W szkole funkcjonuje biblioteka z czytelnią, które posiadają regulamin. 

2. Do zadań biblioteki należy udzielanie informacji bibliotecznych, tworzenie warunków do 

efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, 

1) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

2) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

3) prowadzenie zajęć w ramach edukacji czytelniczej i medialnej uczniów w grupach lub pełnych 

oddziałach, 

4) prowadzenie różnych form promocji książki,  

5) wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się, 

6) udostępnianie zbiorów uczniom, rodzicom lub prawnym opiekunom i wszystkim pracownikom 

Szkoły, 

7) gromadzenie materiałów potrzebnych do realizacji programów nauczania i uroczystości                    

szkolnych 

8) wypożyczanie podręczników/materiałów edukacyjnych uczniom kolejnych klas wskazanych 

w obowiązującej Ustawie. 

3. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi 

bibliotekami obejmują: 

1) współpracę z uczniami: 

a) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, 

b) przygotowanie ich do samokształcenia, 

c) stały kontakt biblioteki z łącznikami klasowymi,  

d) indywidualne rozmowy z czytelnikami, 

e) prowadzenie szkolnych konkursów czytelniczych, 

2) współpracę z nauczycielami: 

a) indywidualne kontakty, pomoc w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, 

b) sporządzanie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli, 

c) spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych;  

3) współpracę z rodzicami: 

a. współpraca z radą rodziców w zakresie finansowania zakupu książek do biblioteki, 

b. przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców, 

c. pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych,  

d. indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci 
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4) współpracę z bibliotekami: 

a. organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń,  

4.  Zadania nauczyciela - bibliotekarza zgodnie z potrzebami szkoły obejmują 

w szczególności: 

1) umożliwianie uczniom poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią komputerową; 

2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie 

u nich nawyku czytania i uczenia się; 

3) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

4) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni, czytelni oraz wybranych pozycji do pracowni, klas, 

świetlicy; 

5) udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb oraz zainteresowań; 

6) prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy; 

7) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej; 

8) współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji i kół 

zainteresowań w celu rozwijania kultury czytelniczej uczniów; 

9) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu; 

10) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły i prowadzenie ich selekcji; 

11) prowadzenie ewidencji zbiorów; 

12) opracowywanie zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja); 

13) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych 

oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych; 

14) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej; 

15) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej, półrocznej i rocznej; 

16) planowanie pracy, składanie sprawozdań z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole; 

17) doskonalenie warsztatu swojej pracy. 

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 15 

Świetlica szkolna 

§ 51.1 Szkoła zapewnia opiekę świetlicową uczniom klas I-VIII. 
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2. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze 

względu na: 

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

3. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Szkoły. 

4. Świetlica w Szkole zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne 

oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój 

fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

5. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej 

niż 25 uczniów. 

6. Grupami opiekują się i prowadzą z nimi zajęcia wychowawcy świetlicy. 

7. Świetlica prowadzi dziennik zajęć wychowawczych. 

8.  Organizacją pracy świetlicy zajmuje się Kierownik Świetlicy. 

9. Szczegółowe zasady pracy świetlicy określa jej regulamin stanowiący załącznik do 

niniejszego Statutu. 

 

ROZDZIAŁ 16 

Instytucje współpracujące ze Szkołą 

 

§ 52.1 Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 11 w Warszawie 

oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:  

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom 

i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej 

z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 

3. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia 

i  inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

 

ROZDZIAŁ 17 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 

§53.1 Formy współpracy szkoły z rodzicami 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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1) w szkole respektowana jest trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych  

i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny; 

2) formy kontaktu z rodzicami: comiesięczne spotkania z rodzicami, informacje w dzienniczku 

ucznia lub drogą elektroniczną, kontakty telefoniczne; 

3) w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać za 

pośrednictwem sekretariatu szkoły w godzinach pracy 8.00 – 15.00; 

4) do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny, psycholog, terapeuta pedagogiczny 

i logopeda. Godziny pracy specjalistów umieszczone są na drzwiach wejściowych do 

gabinetów. 

2. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

3. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane 

jest poprzez: 

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez: 

a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie, 

b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych  

z wychowaniem dziecka; 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e- dziennik, e-maile, telefonicznie, 

stronę www, inne materiały informacyjne, 

3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez: 

a) zadawanie interaktywnych zadań domowych, 

b) edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w 

nauce; 

4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b) inspirowanie rodziców do działania, 

c) wspieranie inicjatyw rodziców, 

d) wskazywanie obszarów działania, 

e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 

5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac w Radzie Rodziców,  
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6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie 

rozwiązywania problemów dzieci przez: 

a) ustalanie form pomocy, 

b) pozyskiwanie środków finansowych, 

c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,  

d) angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności. 

 

ROZDZIAŁ 18 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna 

§ 54.1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. 

2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna po 

uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji. 

3. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja wybierany jest przez dyrektora szkoły 

w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu opinii rodziców 

danego oddziału. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1, 

nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch 

nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. 

ROZDZIAŁ 19 

Organizacje i stowarzyszenia 

§55.1 W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym 

względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych 

pracowników szkoły. Na terenie szkoły mogą działać organizacje i stowarzyszenia, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży, albo rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej zespołu 

szkół (np. kluby sportowe), za zgodą dyrektora szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków 

jej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

2. Szkoła może udostępnić pomieszczenia na działalność innych organizacji oraz instytucji, 

ale niepolitycznych, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i zgodnie z umową 

między stronami i tylko wtedy, gdy ich działalność nie zakłóca działalności wychowawczej 

szkoły. 

3. W szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne. 

ROZDZIAŁ 20 

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły 
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§ 56.1 Szkoła jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

określonych stosownymi przepisami. 

2. Na fundusze Szkoły składają się: 

1) wpływy z budżetu rozliczane przez organ prowadzący szkołę, 

2) środki specjalne gromadzone na odrębnym koncie - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów. 

 

ROZDZIAŁ 21 

Postanowienia końcowe 

§ 57.1 Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 58.1Szkoła posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny. 

§ 59 1.Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Rada Pedagogiczna w sprawie statutu może zasięgnąć opinii Rady Rodziców. 

§ 60.1 Uwagi i ewentualne skargi dotyczące pracy Szkoły zainteresowani w pierwszej 

kolejności składają do Dyrektora Szkoły lub do Rady Rodziców. Od wydanej decyzji 

zainteresowane strony mogą odwołać się do jednostki nadrzędnej w obowiązujących 

terminach. 

§ 61.1 Wszystkie sprawy nie ujęte w Statucie Szkoły reguluje się w oparciu Ustawę z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

§ 62.1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie uchwalony 01 września 2017 r. 

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017r. 

3. Po każdej nowelizacji Statutu Szkoły na stronie internetowej jest opublikowany tekst 

ujednolicony 

 

Warszawa, dnia 1 grudnia 2017 r. 

 


