
Uchwała Nr 15/2013/2014 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie 

z dnia 19 lutego 2014 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie 

  

na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 1991 

Nr 95 poz. 425 z późn. zm.), 

  

– Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie uchwala, co 

następuje: 

 

 §1 

  

Wprowadza się zmiany w Rozdziale VIII Rekrutacja uczniów Statutu Szkoły Podstawowej w 

Smołdzinie mające na celu dostosowanie do aktualnego aktu prawnego. 

 

 §2 

Rozdział VIII Rekrutacja uczniów Statutu Szkoły Podstawowej w Smołdzinie otrzymuje 

brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

  

 §3 

Załącznik Nr 1 jest integralną częścią niniejszej uchwały. 

 

 §4 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

 §5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

§ 1 

1. Nazwa szkoły: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie Szkoła Podstawowa w 

Smołdzinie. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Smołdzino. 

3. Szkoła jest jednostką budżetową. 

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. 

5. Szkoła działa na podstawie:  

o Uchwały nr XXVII/218/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 maja 2012 r w 

sprawie ustalenia sieci szkolnej oraz granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Smołdzino. 

o Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011 r. w 

sprawie włączenia do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

Smołdzinie Gminnego Przedszkola w Smołdzinie. 

o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, 

poz. 329 z późniejszymi zmianami) 

o Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r nr 97, 

poz. 674 z późn. zmianami), 

o Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61, poz. 624 z 

późn. zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2001r. nr 23, poz. 225, 

z późn. zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w 

sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324), 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 z późn. 

zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. nr 26, poz. 

232 z późn. zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w 

sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego 

przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 

(Dz. U. z 2008r. nr 175, poz. 1086), 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w 

sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. 

U. z 2010 r. nr 97, poz. 624), 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 



i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zmianami), 

o Konwencja o prawach dziecka - (Dz. U. z 1991r. nr 120, poz.526). 

 

§ 2 

 

1. Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi 6 lat, w dwóch cyklach edukacyjnych: 

    a) kształcenie zintegrowane kl. I-III, 

    b) klas IV-VI. 

 

 

 

MISJA SZKOŁY 

 

§ 3 

1. Misją Szkoły Podstawowej w Smołdzinie jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju 

uczniów uwzględniające ich indywidualne możliwości, uzdolnienia i zainteresowania. 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stał się bardziej człowiekiem, o to, 

ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał 

bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być, nie tylko z 

drugimi ale i dla drugich” 

                                                                                                Jan Paweł II, UNESCO. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 4 

1. Szkoła kształci i wychowuje uczniów, zapewnia wykształcenie, stanowiące podbudowę 

do dalszej edukacji na szczeblu gimnazjum. 

2. Szkoła stanowiąc ośrodek życia intelektualnego i kulturalnego oraz środowisko 

wychowawcze realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych 

na jej podstawie, w szczególności: 

o zapewnia rozwój intelektualny, moralno- emocjonalny, estetyczny, fizyczny 

uczniom zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w 



warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej, respektując zasady nauk pedagogicznych, 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka, 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

o kształtuje humanistyczną i patriotyczną postawę uczniów w poszanowaniu 

postępowych tradycji kultury narodowej i powszechnej przy jednoczesnym 

otwarciu na wartości Europy i świata, 

o kształtuje charakter i dążenia uczniów w poszanowaniu norm społecznych oraz 

godności własnej osoby i drugiego człowieka, odpowiedzialność, życzliwość, 

o rozwija indywidualne uzdolnienia i zainteresowania uczniów, umiejętności 
posługiwania się zdobytą wiedzą, 

o uczy wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej, dbałości o własny 

rozwój fizyczny, 

o inspiruje do uczestnictwa uczniów w życiu intelektualnym i kulturalnym oraz 

środowiska lokalnego, rozwija samorządną działalność organizacji 

uczniowskich, przygotowuje do wypełniania w przyszłości obowiązków 

rodzinnych i obywatelskich, 

3. Dla zapewnienia realizacji celów i zadań szkoły w sposób zgodny z prawem,  

    efektywny, oszczędny i terminowy wprowadza się kontrolę zarządczą, określoną  

    regulaminem kontroli zarządczej. 

 

 

§ 5 

 

1. Szkoła realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami organizacjami 

społecznymi, kulturalnymi i innymi lokalnego środowiska, tworząc optymalne 

warunki rozwoju ucznia poprzez: 

a. bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania i 

programów uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 

sześcioletnich szkół podstawowych, 

b. wprowadzenie nowoczesnych metod i form nauczania, lekcji w muzeach, 

ośrodkach kultury itp,  

c. prowadzenie lekcji z udziałem przedstawicieli nauki i kultury, rodziców, 

d. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań na zajęciach kół przedmiotowych i 

zainteresowań,  

e. organizację wycieczek dydaktycznych, krajoznawczo- turystycznych, wyjść do 

kina i teatru, 

f. organizowanie obozów: sportowych, turystycznych w czasie ferii zimowych i 

letnich, 

g. organizowanie okolicznościowych imprez szkolnych związanych ze świętami 

państwowymi, rodzinnymi oraz wynikających z tradycji szkoły, 



h. zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i psychologicznej we współpracy z 

poradnią psychologiczno- pedagogiczną, 

i. organizowanie nauczania indywidualnego /w uzasadnionych przypadkach/, 

j. realizację programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego. 

 

 

§ 6 

 

1. Szkoła jako szkoła publiczna umożliwia realizację obowiązku szkolnego uczniom 

zamieszkałym w obwodzie szkoły, a w miarę wolnych miejsc również uczniom 

zamieszkałym poza obwodem. 

 

 

§ 7 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny nauki  

      w szczególności: 

a. sprawowanie odpowiedniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas 

zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, 

b. we współpracy z nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze oraz 

zespołami zadaniowymi Rady Pedagogicznej sprawuje nadzór pedagogiczny, 

wykonuje w szczególności następujące zadania: 

 planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne ewaluacje, badania 

osiągnięć edukacyjnych, 

 opracowuje program rozwoju szkoły i doskonalenia nauczycieli, 

c. organizowanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych i przed 

lekcjami, 

d. zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wycieczek szkolnych, 

e. sprawowanie opieki nad uczniami dojeżdżającymi – organizowanie razem z gminą 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zakup biletów dla uczniów 

klas I-VI na przejazd środkami komunikacji publicznej, 

f. dofinansowanie żywienia /bezpłatne obiady/,dofinansowanie wypoczynku 

wakacyjnego lub zimowego, 

g. nad uczniami, którzy z powodu warunków rodzinnych lub losowych znajdują się w 

trudnej sytuacji materialnej. 

2. Szkoła organizuje naukę religii na życzenie rodziców na zasadach i w wymiarze  

określonym odrębnymi przepisami. 

 

 

 



ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE 

 

 

§ 8 

1. Organami szkoły są: 

1. Dyrektor szkoły, 

2. Rada Pedagogiczna, 

3. Rada Rodziców, 

4. Samorząd Szkolny. 

2. Rada Pedagogiczna, Samorząd Szkolny i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej 

działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym 

statutem. 

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY 

 

 

§ 9 

 

1. Dyrektor szkoły kieruje pracą szkoły, a w szczególności decyduje w sprawach: 

a. bieżącej działalności szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje 

dokumenty programowo - organizacyjne szkoły, plan pracy, arkusz organizacyjny, 

b. we współpracy z nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze oraz 

zespołami zadaniowymi Rady Pedagogicznej sprawuje nadzór pedagogiczny, 

wykonuje w szczególności następujące zadania: 

 planuje, organizuje i przeprowadza badania osiągnięć edukacyjnych,  

 opracowuje program rozwoju szkoły i doskonalenia nauczycieli, 

c. zapewnia warunki optymalnej realizacji statutowych celów i zadań szkoły, 

właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy oraz odpowiada za poziom, wyniki 

nauczania i wychowania, 

d. podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów, 

e. odpowiada za utrzymanie placówki. 

 

 

§ 10 

 



1. W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 

 przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia 

jakości pracy szkoły, 

 kontroluje przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

 wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez organizowanie 

szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, 

przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru. 

 

§ 11 

 

1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz 

pracowników niepedagogicznych a w szczególności: 

o zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, wydaje 

polecenia służbowe wszystkim pracownikom szkoły, 

o przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły zgodnie z kodeksem pracy, 

o występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły. 

o zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala Dyrektor Szkoły. 

2. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia 

Kuratora Oświaty i Organ Prowadzący. 

3. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora oraz szczegółowy zakres jego zadań, 

uprawnień i odpowiedzialności określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej 

podstawie przepisy wykonawcze. 

 

 

WICEDYREKTOR 

 

 

§ 12 

 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora (na 

podstawie rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku poz. 12 pkt. 1 ). 

2. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez 

dyrektora w zakresie kierowania, nadzorowania pracy dydaktyczno- wychowawczo- 

opiekuńczej i administracyjno- gospodarczej, szczegółowo określone w zakresie 

czynności. 

3. Wicedyrektor upoważniony jest do dokonywania sprostowań w dokumentacji przebiegu 

nauczania zgodnie z prawem oświatowym.  



 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

§ 13 

 

1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który przygotowuje i 

prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku 

obrad. 

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej biorą udział wszyscy nauczyciele, bez względu na 

wymiar czasu pracy. 

4. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności uchwalony przez 

Radę Pedagogiczną, a jej posiedzenia są protokołowane w księdze protokołów. 

 

 

§ 14 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

 uchwalenie regulaminu własnej działalności, 

 zatwierdzenie planów pracy szkoły, 

 podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,  

 ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 opracowanie i zatwierdzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

 opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki, 

 uchwalenie statutu szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego i Rady 

Rodziców, przygotowanie projektu zmian statutu, 

 opracowanie i uchwalenie regulaminu dyżurów nauczycielskich podczas przerw 

śródlekcyjnych, 

 podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole, 

 podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.  

 

 

§ 15 

 

1.Rada Pedagogiczna opiniuje: 



o roczną organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy plan zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

o projekt planu finansowego – w szczególności propozycje dotyczące 

uzupełnienia pomocy dydaktycznych szkoły, poprawy warunków pracy 

uczniów i nauczycieli, 

o wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

o propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału dodatkowych zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poszczególnym 

nauczycielom w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych, 

o narzędzia dotyczące przyznawania dodatków motywacyjnych i oceny pracy 

nauczyciela, 

o dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela 

programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania oraz 

szkolnego zestawu podręczników. 

1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego. 

2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

3. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymania w tajemnicy spraw poruszanych na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów, 

rodziców, nauczycieli lub innych pracowników szkoły. 

 

 

RADA RODZICÓW 

 

 

§ 16 

1. Rada Rodziców będąca reprezentacją rodziców uczniów wspiera działalność statutową 

szkoły. 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a. występowanie do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub 

placówki, 

b. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego 

szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

c. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie 

działalności celem pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł i 

przeznaczenie ich na potrzeby szkoły, 



d. środki, o których mowa w ust. 2 lit.c są przechowywane na wydzielonym 

rachunku bankowym, a zasady ich wydatkowania określa regulamin Rady 

Rodziców, 

e. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki 

dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

f. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  

3.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

ze statutem szkoły. 

 

 

SAMORZĄD SZKOLNY 

 

§ 17 

1. Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są 

reprezentantami ogółu uczniów. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd Szkolny może przedstawić dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i 

opinie w sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków 

ucznia. 

4. Uczniowie mają prawo do wyboru w porozumieniu z dyrektorem nauczyciela pełniącego 

rolę opiekuna Samorządu Szkolnego. 

5. Uczniowie mają prawo, w porozumieniu z opiekunem, do redagowania i wydawania 

gazety szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 18 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - 

do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ 

prowadzący szkołę. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę 

pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną 



liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę. 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 

4. Zajęcia z informatyki odbywają się w grupach liczących 25 uczniów i więcej, liczba 

uczniów w grupach nie może być większa niż liczba stanowisk w pracowni 

komputerowej. 

5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału dokonuje 

się za zgodą organu prowadzącego. 

6. Zajęcia języka angielskiego odbywają się w grupach liczących od 10 do 24 uczniów. 

7. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w grupach od 12 do 26 uczniów. W klasach 

IV – VI dopuszczalny jest podział na grupy dziewcząt i chłopców. 

 

 

§ 19 

 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie realizujący obowiązek szkolny, w wieku od 7 lat ale nie 

wcześniej niż od 6 roku życia (od 1 września 2014r obowiązkowo od 6 lat) do 13 lat lub 

więcej w przypadku powtarzania klasy.  

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 

pierwszego września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia 

nauki szkolnej. 

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 

szkoły na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej. 

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełnienia przez 

dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

5. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię 

psychologiczno - pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być 

odroczone do końca roku szkolnego w tymże roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 10 lat. 

6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej 

szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno - pedagogicznej. 

7. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły publicznej, w obwodzie której dziecko mieszka, 

może zezwolić na spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz 

określić jego warunki.  

8. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo 

ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na 

podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor 

zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego. 



9. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci upośledzonych 

umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, 

organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

10. Dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki w celu 

umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

11. Szkoła organizuje indywidualne nauczanie dla uczniów z dysfunkcją narządów ruchu, 

uniemożliwiającą uczęszczanie do szkoły, stale lub okresowo niezdolnych do nauki w 

warunkach szkolnych. Organizację w/w zajęć określają odrębne przepisy. 

12. Dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno- 

wychowawcze na podstawie odrębnych przepisów. 

13. Wiedza o życiu seksualnym realizowana jest w formie ścieżki edukacyjnej na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. Udział w zajęciach nie jest obowiązkowy. Zgodę na 

uczestnictwo ucznia w zajęciach wyrażają rodzice w formie pisemnej. 

 

 

§ 20 

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły, 

zapewniającymi realizację statutowych celów i szczegółowo określonych w ramowych 

planach nauczania są: 

 obowiązkowe zajęcia szkolne prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym, 

 nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne służące pogłębianiu wiedzy 

umiejętności uczniów oraz rozwijaniu ich zainteresowań, uzdolnień, samodzielności 

aktywności, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy międzylekcyjne 10-20 minut. Czas trwania 

poszczególnych zajęć edukacyjnych w kl. I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy rozkład zajęć. 

3. W uzasadnionych wypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w czasie od 30 

do 60 minut, z zachowaniem tygodniowego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

4. Dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi organizuje się na podstawie 

orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznej indywidualne zajęcia rewalidacyjno- 

wychowawcze. 

5. Dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki w celu 

umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami 

6. Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły organizuje się indywidualne nauczanie. Zasady i liczby godzin zajęć 

indywidualnych określają odrębne przepisy. 

7. Szkoła organizuje indywidualne nauczanie dla uczniów z dysfunkcją narządów ruchu, 

uniemożliwiającą uczęszczanie do szkoły, stale lub okresowo niezdolnych do nauki w 

warunkach szkolnych. Organizację w/w zajęć określają odrębne przepisy. 



8. Dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno- 

wychowawcze na podstawie odrębnych przepisów Szkoła w miarę posiadanych 

możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty 

nadobowiązkowe. 

9. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły z uwzględnieniem 

potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjno - finansowych szkoły, po 

zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

 

 

§ 21 

 

1. W szkole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna.  

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły, 

uwzględniając refundację posiłków uczniom, którzy potrzebują opieki w zakresie 

żywienia. Stołówkę organizuje się w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania 

właściwego rozwoju uczniów. 

3. Szczegółowe zadania stołówki określa regulamin świetlicy. 

 

 

§ 22 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli i 

uczniów. Służy do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych, wspiera doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, 

również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji. 

2. Pomieszczenie biblioteki umożliwia: 

1. gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

2. korzystanie z księgozbioru i wypożyczanie poza bibliotekę, 

3. korzystanie ze środków audiowizualnych, 

4. prowadzenie zajęć dydaktycznych w bibliotece.  

5. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję: 

 rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

 przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

 kształcenie kultury czytelniczej, 

 wdrażanie do poszanowania książki, 

 udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,  

 współdziałanie z nauczycielami, 

 wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 

 otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

 pomoc uczniom mających trudności w nauce,  

 uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy  

oraz rodzice. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek. Czas  

pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć 

lekcyjnych. 

4. Szczegółowe zadania stołówki określa regulamin świetlicy. 



 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

 

§ 23 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców 

lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w gimnazjum, organizuje 

się świetlicę szkolną.  

2. Świetlica pracuje w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów w oparciu o plan pracy 

ustalany co rocznie przez wychowawcę świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów. 

4. Specyficzną formą opieki w ramach zajęć świetlicowych są: 

 opieka nad uczniami nie uczęszczającymi na lekcje religii organizowane w szkole, 

umieszczone w „środku" rozkładu zajęć, 

 opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji 

niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa, 

 opieka nad uczniem w wyjątkowych okolicznościach, kiedy ze względu na brak opieki 

domowej uczeń musi przyjść do szkoły wcześniej bądź pozostać w niej dłużej. 

5. Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 

pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, 

opiekunem społecznym otaczając opieką uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo, 

wielodzietnych, rozbitych, zagrożonych alkoholizmem oraz innych wymagających 

szczególnej opieki. 

6. Nauczyciel – wychowawca świetlicy zapewnia stałą opiekę i bezpieczeństwo uczniom 

korzystającym ze świetlicy. Wychowawca ponosi odpowiedzialność za zdrowie i 

bezpieczeństwo dziecka, które zgłosi swoją obecność w zajęciach świetlicowych. 

7. Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin działalności biblioteki. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

 

NAUCZYCIELE 



§ 24 

 

1. Zatrudnienie nauczycieli w szkole dokonywane jest na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

3. Do obowiązków nauczycieli szkoły należy w szczególności: 

 systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia każdego typu zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ich realizowania zgodnie z tygodniowym 

rozkładem, 

 realizowanie wybranego i zatwierdzonego programu nauczania, programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

 wybór podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, 

 wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

 doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

 bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów, 

 udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, rozpoznanie 

ich potrzeb i trudności przy współpracy rodziców, pedagoga, 

 współdziałanie z Radą Pedagogiczną, z rodziną i radą klasową rodziców w zakresie 

oddziaływań wychowawczych, 

 zapoznanie rodziców i uczniów z wymaganiami edukacyjnymi, postępami uczniów w 

nauce na wywiadówkach i innych spotkaniach indywidualnych, 

 organizowanie udziału uczniów w uroczystościach, imprezach, wycieczkach wg. 

planu zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną, 

 prowadzenie określonej przepisami dokumentacji przebiegu nauczania, 

 udział w „dniach otwartych”, konsultacjach w wyznaczonych godzinach w celu 

udzielania rodzicom pełnej informacji o postępach uczniów, 

 podejmowanie dodatkowych zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych z 

organizacją szkoły, 

 od 1 września 2012r.. nauczycielom zabrania się używania telefonu komórkowego w 

czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych za wyjątkiem sytuacji wyższej konieczności. 

4. Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa w 

czasie lekcji, zajęć i przerw /w czasie pełnienia dyżuru/ oraz na wycieczkach, imprezach 

pozaszkolnych, obozach, w szczególności: 

 systematyczne kontrolowanie miejsca, gdzie prowadzi zajęcia – dostrzeżone 

zagrożenie musi albo sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić dyrekcji szkoły, 

 systematyczne kontrolowanie nieobecności ucznia na każdej lekcji oraz reagowaniu na 

nagłe ,,zniknięcia” ucznia ze szkoły, 

 w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku/informatyka, sala gimnastyczna/: 

dbanie o wyłączenie głównego wyłącznika prądu, kontrolowanie gaśnic, sprawdzanie 

sprawności sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dbanie o dobrą organizację 

zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowanie wymagań i form zajęć do 



możliwości fizycznych uczniów, asekurowanie uczniów podczas ćwiczeń na 

przyrządzie, nie wydawanie dzieciom / bez obecności nauczyciela/ sprzętu 

sportowego. 

5. W czasie wycieczek i imprez pozaszkolnych przestrzeganie szkolnego regulaminu 

wycieczek. 

6. Jeśli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach szkolnych lub w czasie przerwy: 

 każdy nauczyciel, który jest świadkiem natychmiast udziela pierwszej pomocy lub 

prowadzi poszkodowanego do pielęgniarki szkolnej, zawiadamiając dyrekcję szkoły, a 

ta zawiadamia rodziców ucznia. 

7. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą, prosi o nadzór nad swoją klasą, kolegę / 

koleżankę / uczącą w najbliższej sali lub woźną.  

8. Jeśli zdarzy się pożar, stosuje zasady postępowania w przypadku pożaru i akcji 

ewakuacyjnej: 

o natychmiast stara się ugasić pożar dostępnymi środkami podręcznymi, 

jednocześnie nakazuje wszystkim uczniom opuszczenie pomieszczenia i 

zaalarmowanie dyrekcji szkoły, 

o jeśli nie udaje się ugasić środkami podręcznymi, niezwłocznie alarmuje Straż 

Pożarną /tel.998/, 

o jeśli w szkole zostaje ogłoszona akcja ewakuacyjna, bezzwłocznie wyprowadza 

uczniów ustalonymi drogami ewakuacyjnymi. 

9. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać 

niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów / bójki, wchodzenie na wysokie 

konstrukcje itp. /,kontrolować toalety. 

10. Dyżur musi być pełniony aktywnie. 

11. Jeśli w czasie zajęć uczeń źle się poczuje, zachoruje musi być odebrany ze szkoły przez 

rodziców lub opiekunów. Nie wolno go samego wysyłać do domu. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE 

 

 

§ 25 

 

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

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez 

dyrektora szkoły przewodniczący. 

2. Zbieraniem i analizą wyników egzaminu zajmuje się zespół do spraw analizy egzaminu 

zewnętrznego. Do jego zadań należy: 

o zebrać analizy jakościowe od zespołów przedmiotowych, 



o przygotować analizy wskaźników ilościowych, 

o zebrać i przygotować do dyskusji wnioski z analizy, 

o przygotować prezentację dla Rady Pedagogicznej dotyczącą analizy egzaminów, 

o monitorować realizację i skuteczność wniosków. 

3. Pomocą psychologiczno - pedagogiczną zajmują się zespoły do spraw pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, których zadania są następujące: 

o ustalenie zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej (zapis w Karcie 

Indywidualnych Potrzeb Ucznia), 

o określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej (zapis w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia), 

o opracowanie planu działań wspierających ucznia/ indywidualnego programu 

edukacyjno - terapeutycznego, 

o spotkania zespołu (w miarę potrzeb), informowanie rodziców o terminach spotkań 

zespołu, 

o działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych dla ucznia, 

o ocena efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

4. Dokumentację pracy zespołów do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

stanowią opracowania będące efektem pracy zespołów oraz pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w szkole: karty indywidualnych potrzeb uczniów, indywidualne programy 

edukacyjno - terapeutyczne, plany działań wspierających, zebrać analizy jakościowe od 

zespołów przedmiotowych. 

 

 

WYCHOWAWCA 

 

§ 26 

1. Dyrektor przydziela każdej klasie nauczyciela z Rady Pedagogicznej, powierzając mu 

obowiązki wychowawcy. 

2. Wychowawcą może być nauczyciel dowolnego przedmiotu nauczanego w danej klasie. W 

celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej przestrzegana jest zasada by 

wychowawca pełnił funkcję przez 3 lata, ciągłość w klasach I – III oraz IV-VI.  

3. Dopuszcza się możliwość zmiany wychowawcy klasowego w przypadkach: 

o w wyniku zmian organizacyjnych,  

o na prośbę nauczyciela – wychowawcy,  

o na uzasadniony wniosek: organów sprawujących nadzór pedagogiczny, rady 

pedagogicznej.  

4. Wniosek o zmianie wychowawcy rozpatruje dyrekcja szkoły i o podjętej decyzji informuje 

zainteresowane strony w terminie nie przekraczającym 14 dni. 

5. Uzasadnione zmiany na stanowisku wychowawcy klasowego następują z końcem roku 

szkolnego, a w przypadkach szczególnie wyjątkowych w trakcie roku szkolnego. 



6. Do zadań wychowawcy należy: 

 integrowanie zespołu klasowego, 

 tworzenie tradycji i obrzędowości klasy i szkoły, 

 diagnoza wychowawcza zespołu klasowego, rozpoznanie potencjalnych możliwości i 

indywidualnych potrzeb ucznia, 

 organizowanie pomocy uczniom z niepowodzeniami szkolnymi, w tym uczniom ze 

specyficznymi trudnościami w nauce oraz systematyczny monitoring postępów tych 

uczniów, 

 organizowanie pomocy uczniom z problemami zdrowotnymi i systematyczne 

obserwowanie tych uczniów, 

 organizowanie pomocy uczniom z problemami w zachowaniu (niedostosowanie 

społeczne, zagrożenie niedostosowaniem) oraz systematyczny monitoring zachowania 

tych uczniów Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

 wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, 

 działania na rzecz organizowania pomocy dla uczniów zaniedbanych środowiskowo, 

 organizowanie pomocy uczniom z zaburzeniami komunikacji językowej, 

 organizowanie działań opiekuńczych uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej, 

 stałe monitorowanie frekwencji uczniów, 

 realizacja działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktycznego szkoły, 

 organizowanie pracy z klasą, 

 administrowanie zespołem klasowym, 

 koordynowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w klasie, prowadzenie 

spotkań i dokumentacji zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

ocena skuteczności pomocy, 

 własne doskonalenie w zakresie umiejętności wychowawczych, 

7. Wychowawca upoważniony jest przez dyrektora szkoły do dokonywania sprostowań w 

dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z prawem oświatowym. 

 

 

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY 

 

 

§ 27 

 

1. Do obowiązków wychowawcy świetlicy należy w szczególności: 

 organizowanie pomocy uczniom w nauce odrabianie lekcji, dodatkowe zajęcia 

wyrównawcze,  

 organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej 

uwzględniając przebywanie dzieci na świeżym powietrzu, 



 organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kulturalnego 

spędzania wolnego czasu, 

 organizowanie zajęć, służących rozwijaniu zainteresowań uczniów, 

 współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy. 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY 

 

 

§ 28 

 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

 rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

 określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

 organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

 wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

 działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej, 

2. Szczegółowy zakres obowiązków przedstawia regulamin organizacyjny Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie. 

 

 

LOGOPEDA 

 

§ 29 

 

1. Do zadań logopedy należy: 

 przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym 

mowy głośnej i pisma, 

 diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie 

pomocy logopedycznej, 

 prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, 



 organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, 

przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

korekcyjno - kompensacyjne,  

 organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

 wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w 

odrębnych przepisach. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków przedstawia regulamin organizacyjny Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Smołdzinie. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

 

UCZNIOWIE 

 

 

§ 30 

 

1. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły. W 

uzasadnionych przypadkach mogą uczęszczać uczniowie mieszkający poza obwodem 

szkoły. Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może powodować pogorszenia pracy szkoły. 

2. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie cudzoziemcy. Przyjęcie ich do szkoły regulują 

odrębne przepisy. 

3. Szkoła prowadzi zapisy do klasy pierwszej na rok przed rozpoczęciem wypełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego. 

 

 

§ 31 

 

Uczeń ma prawo do: 

1. Nauki i wychowania, wypoczynku, opieki i ochrony zdrowia, ochrony przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony poszanowania jego godności. 

2. Podmiotowego, życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym. 

3. Sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, 

zgodnych z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,  



4. Jednakowego oceniania i traktowania bez względu na jego wygląd zewnętrzny, status 

rodzinny, społeczny czy status ucznia. 

5. Nauczania indywidualnego w domu, jeśli wymaga tego sytuacja losowa, na zasadach 

uregulowanych odrębnymi przepisami. 

6. Zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów/ nauczyciele 

przedstawią program na lekcjach wprowadzających/oraz wygłaszania opinii na temat 

programów i metod nauczania. 

7. Pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub 

budżecie gminy. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są 

stypendia szkolne i zasiłek szkolny, świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym przyznaje wójt w formie decyzji administracyjnej. 

8. Korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego. 

9. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, stołówki, świetlicy, sprzętu, pomocy naukowych, 

księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

10. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w 

organizacjach działających na terenie szkoły. 

11. Powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

12. Rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

13. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i 

ferii. 

14. Uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i 

rozrywkowych na terenie szkoły. 

15. Prawo odwołania się od oceny zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych w 

szkolnym systemie oceniania. 

16. Równego traktowania, niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu. 

17. Tolerancji wobec „inności” religijnej, kulturowej, etnicznej. 

18. Prywatności tzn. do ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania 

sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia. 

19. Otrzymywania informacji na swój temat dotyczących decyzji zapadających w szkole np. 

przeniesienia do innej klasy, oceny zachowania oraz wiedzy o prawach i uprawnieniach 

ucznia. 

20. Uczniowie z ważną opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej lub zaświadczeniem 

lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do zdawania sprawdzianu 

w klasie szóstej w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości. 

21. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu 

przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora komisji 

centralnej w terminie do20 sierpnia danego roku w miejscu wyznaczonym przez dyrektora 

komisji okręgowej. 

22. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20sierpnia danego roku dyrektor komisji 

okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z 

obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. 

23. Na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia 

jest udostępniona rodzicom (opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez 

dyrektora komisji okręgowej. 

24. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. 



25. Uczeń korzysta z Internetu w szkole na zasadach określonych w regulaminie pracowni 

komputerowej. 

26. Dyrektor szkoły w drodze rozporządzenia, może ograniczyć prawa uczniów lub określić 

zasady do korzystania z różnych środków komunikacji, rejestracji obrazu i dźwięku na 

terenie szkoły i w trakcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

 

§ 32 

 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w 

zajęciach lekcyjnych, w życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się. 

2. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, postępować zgodnie z 

dobrem społeczności szkolnej. 

3. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

4. Starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania. 

5. Dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią, godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i 

poza nią. 

6. Chronić własne i innych życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa. 

7. Dbać o dobre imię i honor szkoły. 

8. Okazywać szacunek innym osobom. 

9. Dbać o schludny wygląd. 

10. Nosić ustalony jednolity strój galowy i codzienny na podstawie Zarządzenia nr 43 z dnia 

13 grudnia 2012 r Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie. 

11. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez wychowawcę na pisemną prośbę 

rodziców. Uczeń zobowiązany jest przedstawić zwolnienie także nauczycielom, z którymi 

ma lekcje w danym dniu.  

 

 

§ 33 

 

1.Uczeń szkoły podstawowej może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

o wzorową naukę i postawę, 

o pracę społeczną na rzecz szkoły, 

o wybitne osiągnięcia, udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach 

wiedzy, artystycznych oraz ogólnopolskich lub co najmniej gminnych zawodach 

sportowych, 

o kulturę, godne zachowanie się wobec kolegów i osób starszych w szkole i poza 

nią, przeciwstawianie się przemocy i agresji, 

o 100% frekwencję. 



2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor szkoły i rada pedagogiczna / z funduszy rady 

rodziców/ na wniosek wychowawców, opiekunów organizacji lub nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów. 

3. Ustala się następujące rodzaje wyróżnień i nagród: 

a. pochwała na forum klasy, 

b. pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji na forum szkoły, 

c. uczeń może otrzymać dyplom uznania za: wzorową postawę, postępy w nauce i 

100% frekwencję, 

d. list pochwalny skierowany do rodziców, 

e. nagrody książkowe i rzeczowe,  

f. przyznanie tytułu: Wybitny Absolwent Szkoły. 

4. Wyróżnienia za wysokie lokaty zdobyte ww. konkursach przedmiotowych, sportowych  

odnotowuje się na świadectwach szkolnych wg odrębnych przepisów. 

5. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń na zasadach określonych w WSO.  

6. Rodzice wyróżniający się pracą społeczną na rzecz szkoły uhonorowani są dyplomami lub 

listami gratulacyjnymi. 

 

 

§ 34 

 

1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary: 

o upomnienie dyrektora szkoły,  

o wezwanie rodziców na rozmowę /za poważniejsze przewinienie/,  

o wyłączenie z imprez klasowych i szkolnych, organizowanych poza zajęciami 

obowiązkowymi,  

o dyscyplinarne przeniesienie do klasy równoległej. 

2. Stosowaniu kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultuje się z zespołem 

nauczycieli uczących w danej klasie. 

3. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje dyrektor po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

4. Stosowanie kary powinny być stopniowe i wymierzane stosownie do stopnia 

przewinienia.  

5. Od kar wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2 uczeń lub jego rodzice mogą odwoływać się za 

pośrednictwem wychowawcy klasy do dyrektora szkoły w ciągu 2 dni od ogłoszenia kary.  

6. Dyrektor rozpatruje odwołanie i o decyzji powiadamia w ciągu 7 dni zainteresowane 

strony lub przeprowadza rozmowę wyjaśniającą ze stronami i powiadamia o decyzji. 

7. Stosowanie kary nie może naruszać nietykalności cielesnej i godności osobistej ucznia.  

8. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych substancji odurzających, stosuje procedurę postępowania z 

uczniem w sytuacjach zagrożenia alkoholizmem, narkomanią. 



9. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających i niebezpiecznych, 

nauczyciel stosuje procedurę postępowania w przypadku podejrzenia o posiadanie przez 

ucznia substancji odurzającej lub niebezpiecznej.  

10. W przypadku wystąpienia zachowania ucznia, które w poważnym stopniu zakłóca 

prowadzenie lekcji i zagraża bezpieczeństwu innym uczniom, nauczyciel stosuje 

procedurę postępowania w przypadku zachowania ucznia zagrażającego bezpieczeństwu 

innych na terenie szkoły.  

 

 

§ 35 

 

Zasady rozwiązywania konfliktów. 

Szkoła stwarza warunki do rozwiązywania wewnętrznych sytuacji konfliktowych. Sytuacje 

konfliktowe pomiędzy:  

a) uczniem a innym uczniem, zespołem uczniów, nauczycielem lub pracownikiem 

Szkoły rozwiązuje wychowawca klasy przy współudziale pedagoga szkolnego, 

Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora Szkoły,  

b) nauczycielem a nauczycielem lub innym pracownikiem Szkoły rozwiązuje Dyrektor 

Szkoły,  

c) nauczycielem a rodzicem lub grupą rodziców rozwiązuje Dyrektor Szkoły; w 

przypadku nie uzyskania porozumienia konflikt rozstrzyga przedstawiciel organu 

prowadzącego Szkołę,  

d) nauczycielem a Dyrektorem Szkoły rozwiązuje przedstawiciel organu prowadzącego 

Szkołę.  

 

§ 36 

 

Procedura przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej  

w Smołdzinie 

 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, szczególnie zawartych w Konwencji o Prawach 

Dziecka, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do 

Dyrektora Szkoły. 

2. Dyrektor, dążąc do wyjaśnienia sprawy naruszenia praw ucznia, współpracuje ze 

Wychowawcą. 

3. W terminie siedmiu dni od wpłynięcia skargi Dyrektor dokonuje oceny zaistniałej sytuacji 

i orzeka, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania konfliktu, o czym powiadamia 

zainteresowane strony. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną, o ile któraś z 

zainteresowanych stron takiej formy zażąda lub każdorazowo w przypadku odwołania 

którejś ze stron od niniejszego orzeczenia. 



4. Stronie skarżącej i oskarżanej przysługuje odwołanie do Organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, które należy złożyć w terminie czternastu dni od wydania orzeczenia przez 

Dyrektora. 

5. Nauczyciel ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora na zasadach określonych w 

Kodeksie Pracy oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

 

REKRUTACJA 

 

§ 37 

 

Rekrutacja dzieci klas I-VI Szkoły Podstawowej w Smołdzinie dokonuje się z 

zachowaniem następujących zasad: 

KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Rok szkolny 2012/2013,2013/2014 

1. Dzieci siedmioletnie: 

a) przyjmowane z urzędu – zameldowane i zamieszkujące w obwodzie szkoły, w 

oparciu o dane z ewidencji ludności, 

b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany 

do dyrektora szkoły. 

2. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły, po spełnieniu następujących 

warunków: 

a) Jeśli szkoła posiada wolne miejsca i odpowiednie warunki organizacyjne,  

b) Dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym 

rozpoczęcie nauki. 

c) Dziecko uzyskało opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, dotyczącą 

możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, jeśli nie było objęte żadną 

formą wychowania przedszkolnego.  

3. Pozostałe klasy szkoły podstawowej przyjmowane z urzędu – dzieci zameldowane i 

zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności, dzieci 

zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na 

pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły. 



§ 38 

 

Wymagane dokumenty i terminy rekrutacji 

1. Zapisy dzieci do klasy pierwszej trwają od 1-30 marca. 

2. Rodzic (prawny opiekun) osobiście zapisuje dziecko w sekretariacie szkoły w godzinach 

7
30

 - 15
30

 od poniedziałku do piątku, okazując dokument tożsamości oraz: zdjęcie 

legitymacyjne (dotyczy zapisów do klas I-VI), kserokopię lub oryginał skróconego aktu 

urodzenia (do wglądu). 

3. Warunki i tryb przyjmowania uczniów nie będących obywatelami polskimi określają 

odrębne przepisy.  

4. Do karty zgłoszenia do szkoły dziecka 6- letniego w okresie, w którym obowiązują 

przepisy przejściowe rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są dołączyć: 

 zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko 

było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie 

nauki w szkole, 

 diagnozę przedszkolną tj. analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, 

 pozytywna opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej w przypadku dziecka, 

które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym.  

5. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole poza obwodem, rodzice (prawni 

opiekunowie) zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji 

przez ich dziecko obowiązku szkolnego. 

6. W czerwcu organizowane jest zebranie informacyjne dla rodziców klasy I. Szkoła na 

stronie internetowej i poprzez informacje przekazane placówkom przedszkolnym (w 

obwodzie szkoły) zawiadamia rodziców o terminie spotkania. 

7. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy następuje w ostatnim dniu maja poprzez 

wywieszenie listy na tablicy przy sekretariacie szkoły. Lista uczniów przyjętych spoza 

obwodu ogłoszona zostaje po 20 sierpnia.  

8. Za tworzenie oddziałów, dobór dzieci i przydzielenie wychowawców odpowiada dyrektor 

szkoły.  

 

 

 



ROZDZIAŁ IX 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 39 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Tablica i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę 

szkoły. 

3. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło, patrona oraz ceremoniał szkoły. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

6. Dla wykonania prac administracyjno - gospodarczych oraz w celu utrzymania ładu, 

porządku i higieny w szkole oraz czystości wokół obiektu zatrudnia się pracowników 

administracyjnych, gospodarczo – usługowych. 

7. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych 

przepisów prawa – dyrektor szkoły.  

8. Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialności, ustala dyrektor 

szkoły. 

9. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych oblicza się na podstawie stawek 

zaszeregowania zawartych w regulaminie wynagrodzenia pracowników gminy 

Smołdzino.  

10. Szczegółowy zakres obowiązków przedstawia regulamin organizacyjny Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Smołdzinie. 

 

 

§ 40 

 

Z dniem 01 września 2013 roku traci ważność uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 21 

września 1999 roku a wchodzi w życie Statut zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 

2/2013 z dnia 27 maja 2013 roku. 

 

 

 


