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STATUT  

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI NR 144 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939        

W KRAKOWIE  

 

 

 
Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 

poz.2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, Nr 624 z 

późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem zmieniającym 

rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 r. oraz z dnia 17 listopada 2010 r. – 

ujednolicony tekst rozporządzenia wg stanu na dzień 10 grudnia 2010 r. 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532.) 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie (Dz. U. z 2013r. poz. 957) 

 

 
 

I. OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 

 

 

§ 1 

 

 

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 

1939 w Krakowie mieści się w os. Bohaterów Września 13, 31-620 Kraków. W szkole 

prowadzone są oddziały od 0-VI. 

 

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

być używany skrót nazwy. 

 

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kraków. 

 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Krakowie 
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5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie prowadzi 

samodzielną obsługę finansowo – księgową. 

 

 

II. OGÓLNE CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

 

§ 2 

 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz w programie (planie) wychowawczym szkoły. 

1.1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej i dalsze kształcenie poprzez realizację 

odpowiednio dobranych programów nauczania. 

1.2. Postrzega ucznia w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności  

i niepowtarzalności. 

1.3. Dba o rozwój dociekliwości poznawczej ucznia ukierunkowanej na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna w świecie. 

1.4. Kształtuje atmosferę dialogu i zaufania. 

1.5. Rozwija postawy patriotyczne i obywatelskie. 

1.6. Wspiera proces rozwoju uczniów zarówno zdolnych jak i słabych. 

1.7. Wspomaga rodzinę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci. 

1.8. Promuje zdrowie. 

1.9. Uwrażliwia na niebezpieczeństwa tkwiące w życiu społecznym. 

1.10. Szkoła, do której uczęszczają uczniowie należący do mniejszości narodowych lub 

etnicznych współpracuje z odpowiednimi organizacjami mniejszości narodowych lub 

grup etnicznych umożliwiając tym uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 

1.11. Udziela i organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

1.12. Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

 

2. Sposób wykonywania ww. zadań szkoły określa Program Wychowawczy Szkoły. 

 

3. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły: 

3.1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym 

kończą 6 lub 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.  

3.2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci pięcioletnie i sześcioletnie w 

ramach spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Zasady i tryb 

korzystania z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Miejską Kraków określa Uchwała Rady Miasta. 

3.3. Do szkoły przyjmuje się: 

             a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, 

             b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem      

                 szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

      3.4. Zapisy dzieci do klasy I dokonywane są od miesiąca września do miesiąca sierpnia          

            danego roku szkolnego, a do oddziału przedszkolnego od 1 marca do 31 marca danego  

            roku szkolnego (rekrutacja elektroniczna). 

3.5 Decyzja w sprawie przyjęcia dzieci do danego oddziału podejmowana jest po       

      zakończeniu rekrutacji. Rodzice zapraszani są na zebrania informacyjne, które       
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      organizowane są w miesiącu czerwcu. Termin zebrań ogłoszony jest z miesięcznym      

      wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń szkolnych. 

 

4. Zadania opiekuńcze szkoły: 

4.1. Nauczyciele sprawują opiekę oraz zapewniają bezpieczeństwo uczniom 

przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych                   

i pozalekcyjnych, w trakcie wycieczek oraz zajęć organizowanych przez szkołę poza 

jej terenem. Nauczyciele realizują zajęcia opiekuńcze i wychowawcze 

uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. 

4.2. W czasie przerw międzylekcyjnych sprawują opiekę oraz ponoszą odpowiedzialność 

za uczniów wyznaczeni nauczyciele (w/g harmonogramu dyżurów zatwierdzonego 

przez Dyrektora Szkoły). 

4.3. Uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała 

lub doraźna pomoc materialna bądź wychowawcza, zajmuje się pedagog szkolny. 

4.4. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta 

pedagogiczny. 

4.5. Zadania pedagoga i psychologa szkolnego: 

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów. 

2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w placówce w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów. 

3) Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb. 

4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży. 

5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów. 

6) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych.. 

7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. 

8) Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

4.6. Zadania logopedy: 

1) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów. 

2) Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i 

rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej 

zaburzeń. 

3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów. 

4) Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej. 
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4.7. Zadania terapeuty pedagogicznego: 

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  

2) Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym. 

3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów. 

4) Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej. 

4.8. W szkole zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. Do 

zadań ww. nauczycieli należy: 

1) Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych 

2) Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy 

wychowawczej z uczniami. 

3) Uczestniczenie w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli. 

4) Udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

specjalistom w doborze form i metod pracy z uczniami. 

4.9. W szkole został powołany koordynator ds. bezpieczeństwa. 

4.10. Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa: 

1) Dokonywanie diagnozy środowiska szkolnego w obszarze bezpieczeństwa dwa 

razy w roku na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców 

oraz wywiadu (nauczyciele i rodzice). 

2) Analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa na podstawie 

uzyskanej diagnozy. 

3) Przedstawianie wniosków z oceny stanu bezpieczeństwa radzie pedagogicznej                             

w terminach ustalonych z dyrektorem szkoły. 

4) Koordynowanie realizacji programów i projektów promujących bezpieczeństwo            

w szkole oraz monitorowanie priorytetów umieszczonych w planie pracy szkoły, 

dotyczących poprawy bezpieczeństwa. 

5) Opracowywanie wspólnie z zespołem ds. bezpieczeństwa szkolnych procedur 

postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

6) Kontrolowanie przestrzegania procedur i regulaminów szkolnych w obszarze 

bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i przerw. 

7) Koordynowanie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, profilaktycznych i pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

8) Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie własnych kwalifikacji                  

w obszarze bezpieczeństwa w szkole oraz dzielenie się uzyskaną wiedzą                         

i umiejętnościami z pracownikami szkoły. 

9) Zintensyfikowanie działań według właściwości poszczególnych podmiotów na 

rzecz podniesienia bezpieczeństwa, profilaktyki, wychowania dzieci. 

10) Współpraca w obszarze bezpieczeństwa z kuratorium oświaty, policją, strażą 

miejską, prokuraturą, sądem dla nieletnich oraz innymi instytucjami, mogącymi 

pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa.  

11) Sporządzanie sprawozdania ze swojej działalności za I i II semestr. 

12) Bieżące dokumentowanie zaistniałych negatywnych sytuacji i przekazywanie 

informacji odpowiednim organom. 

13) Stały monitoring poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole lub placówce.  
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14) Opracowanie narzędzi (ankiet, kwestionariuszy itp.) do badania zagrożeń, w tym 

zagrożeń związanych z uzależnieniami. 

15) Dokonywanie analizy badań dotyczących zagrożeń. 

16) Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań 

profilaktycznych. 

17) Rozpoznawanie w miesiącu wrześniu ewentualnych problemów, z którymi nowo 

przyjmowani uczniowie trafiają do szkoły.  

 

5. Gospodarka finansowa szkoły. 

5.1. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej szkoły wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Dyrektor szkoły. 

5.2. Dyrektor szkoły odpowiada w szczególności za: 

a) prawidłowe tj. zgodne z zapisami rocznego planu finansowego, 

gospodarowanie środkami finansowymi szkoły, 

b) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych 

obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających 

wysokości w nich przewidzianych, 

c) terminowe rozliczenie za pomocą stosownych dokumentów z organem 

prowadzącym szkołę środków otrzymanych z budżetu tego organu, 

d) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych 

przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków otrzymanych od 

organu prowadzącego szkołę, objętych rocznym planem finansowym szkoły. 

5.3. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, 

oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem szkoły. 

5.4. W zakresie spraw, o których mowa w punktach 4.1-4.3 Dyrektor szkoły podlega 

nadzorowi organu prowadzącego szkołę, na zasadach wynikających z odrębnych 

przepisów. 

 

 

III. ORGANY SZKOŁY 

 

 

§ 3 

 

 

1. Organami szkoły są: 

1.1. Dyrektor Szkoły. 

1.2. Rada Pedagogiczna. 

1.3. Rada Rodziców. 

1.4. Samorząd Szkolny. 

 

2. Kompetencje Dyrektora Szkoły: 
Dyrektor w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności 

sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-

wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej szkoły, w szczególności: 

2.1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 

a) w ramach reprezentacji, o której mowa w punkcie 2.1 Dyrektor Szkoły jest 

uprawniony do dysponowania środkami finansowymi szkoły, w tym do zaciągania 

zobowiązań w imieniu i na rzecz szkoły do wysokości środków finansowych 

pozostających w dyspozycji jednostki zgodnie z jej rocznym planem finansowym, 
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z zachowaniem przeznaczenia powyższych środków wynikającego z postanowień 

powyższego planu, 

b) Dyrektor szkoły odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych szkoły 

i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania, 

c) Dyrektor odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu 

finansowego do zatwierdzenia organom wykonawczym prowadzącym szkolę, 

d) jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły może udzielać 

Dyrektorowi pomocy w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego.  

Za sporządzenie planu finansowego, wyłączną odpowiedzialność przed organem 

prowadzącym szkołę, ponosi Dyrektor szkoły, 

e) Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady 

Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio Rady 

Rodziców i Rady Pedagogicznej wprowadzić lub znieść obowiązek noszenia 

jednolitego stroju na terenie szkoły przez uczniów; wniosek Dyrektor rozpatruje w 

terminie nie dłuższym niż trzy miesiące. 

f) Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku 

przedszkolnego poza szkołą. 

2.2. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 

2.3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne. 

2.4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących. 

2.5. Współpracuje ze związkami zawodowymi, Radą Rodziców, Samorządem Szkolnym      

i  z instytucjami środowiska lokalnego. 

2.6. Tworzy właściwą atmosferę pracy, opartą na zasadach wzajemnej życzliwości  

i szacunku. 

2.7. Jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników szkoły, wychowawcą  

i opiekunem uczniów. 

2.8. Za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor powołuje zastępców, którzy zastępują go  

w czasie jego nieobecności oraz wykonują zadania określone w zakresie czynności. 

2.9. Dyrektor Szkoły dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do 

użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

2.10. Dyrektor Szkoły sprawuje kontrolę zarządczą na terenie szkoły. 

2.11. Dyrektor Szkoły organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

2.12. Dyrektor Szkoły ze względów organizacyjnych ma prawo zlikwidować klasę,  

zarówno ogólnodostępną, jak i integracyjną. 

 

3. Kompetencje Rady Pedagogicznej: 

3.1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

szkole. 

3.2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3.3.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

3.4. Zebrania Rady Pedagogicznej są zwoływane przed rozpoczęciem każdego roku 

szkolnego, przed zakończeniem półrocza (zatwierdzenie wyników klasyfikowania i 

promowania uczniów), po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. Zebrania mogą też być organizowane na wniosek organu 
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sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę lub,  

co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

3.5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania. 

3.6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planu pracy szkoły, 

b) zatwierdzanie wyników klasyfikacyjnych i promocji uczniów, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

e) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania Programu Wychowawczego 

Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki, 

f) zatwierdzanie zmian w Statucie Szkoły, 

g) organizowanie doskonalenia zawodowego i samokształcenia nauczycieli. 

3.7. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

a) projekt planu finansowego szkoły, 

b) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień, 

d) kandydata na funkcję dyrektora, ustalonego przez organ prowadzący Szkołę,  

w przypadku gdy do konkursu nikt się nie zgłosi lub gdy konkurs nie wyłoni 

kandydata, 

e) propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio 

z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego w ramach 

przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych, 

odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

f) Rada Pedagogiczna opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji 

dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach 4-6 

g) Rada Pedagogiczna opiniuje dopuszczone przez Dyrektora Szkoły, 

zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania do użytku szkolnego. 

3.8. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego                            

o odwołanie z funkcji Dyrektora szkoły lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela  

z funkcji kierowniczej w szkole. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę 

Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

3.9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  

w obecności, co najmniej połowy jej członków. 

3.10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane:  

a) w głosowaniu jawnym 

                  b) w głosowaniu tajnym: - wybór przedstawicieli do komisji konkursowej 

                  - opiniowanie nagród i odznaczeń, 

                  - przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora 

                  - powierzenie stanowiska wicedyrektora 

3.11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie Uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania Uchwały, Dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę, uchyla Uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności  

z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne.  
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3.12. Nauczyciele i inne osoby zaproszone na zebrania Rady Pedagogicznej zobowiązane 

są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które 

mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,  

a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

3.13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane elektronicznie.                                                                                                                            

 

4. Rada Rodziców: 

4.1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem reprezentującym wszystkich 

rodziców uczniów. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców 

uczniów Szkoły. 

4.2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad klasowych, 

wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy. 

4.3. Celem Rady Rodziców jest doskonalenie organizacji i warunków prac Szkoły  

we współpracy z Dyrektorem oraz pozostałymi organami Szkoły. 

4.4. Do zadań Rady Rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego 

Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki, 

b) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu 

podręczników, 

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania, 

d) opiniowanie projektu planu finansowego, 

e) opiniowanie przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na dodatkowe 

zajęcia edukacyjne,  

f) pomoc w realizacji zadań opiekuńczych Szkoły, 

g) dbałość o przestrzeganie praw uczniów i rodziców określonych w Statucie Szkoły, 

h) pomoc w zakresie wyposażenia Szkoły, 

i) staranie się o poprawę warunków bytowych uczniów i udzielenie im pomocy 

materialnej, 

j) pozyskiwanie środków finansowych z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł takich jak działalność gospodarcza, darowizny, dotacje itp., 

k) współpraca z Radami Klasowymi rodziców. 

l) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach 4-6 

4.5. Rada Rodziców może wystąpić do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej  

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły 

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

sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

4.7. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 

 

5. Samorząd Szkolny: 

5.1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

5.2. Organy Samorządu są wybierane przez uczniów klas IV-VI, 1 raz w roku,  

w wyborach równych i tajnych, samorządnością klas I-III kierują wychowawcy. 

5.3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
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c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Rzecznika Praw Ucznia. 

 

 

6. Rzecznik Praw Ucznia. 

6.1. Rzecznika Praw Ucznia wybierają uczniowie spośród grona nauczycielskiego 

6.2. Kadencja Rzecznika trwa 2 lata. 

6.3. Działalność Rzecznika jest zgodna z Międzynarodową Konwencją o Prawach 

Dziecka, Statutem Szkoły oraz Regulaminem Ucznia. 

6.4. Podstawowym obowiązkiem Rzecznika jest służenie pomocą w rozwiązywaniu 

konfliktów pomiędzy uczniem, a nauczycielem. 

 

7. Każdy z organów szkoły ma zapewnioną możliwość swobodnego działania  

i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, które szczegółowo określone są  

w regulaminie każdego z tych organów. 

 

8. Przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami odbywa się: 

a) Na posiedzeniach poszczególnych organów. 

b) Za pośrednictwem tablicy informacyjnej. 

c) Przez radiowęzeł. 

 

9. Konflikty pomiędzy: 

a) uczniem, a nauczycielem – rozstrzyga: wychowawca, pedagog, Rzecznik Praw 

Ucznia, Dyrektor Szkoły. 

b) nauczycielem, a nauczycielem - Dyrektor. 

c) nauczycielem, a Dyrektorem - organ prowadzący szkołę. 

d) uczniem, a uczniem - wychowawca, pedagog, Dyrektor. 

e) rodzicem, a nauczycielem -wychowawca, Dyrektor. 

 

 

IV. ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

 

1. ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1). 

 

2. REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA (ZAŁĄCZNIK NR 2). 

 

 

V. ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

 

§ 4 
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1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

1.1 Pierwsze półrocze kończy się 31 stycznia, niezależnie od terminu ferii zimowych  

      ogłaszanych w poszczególnych województwach przez Ministra Edukacji  

      Narodowej. 

 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły,  

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja 

danego roku. 

 

3. 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. 

 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem 

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

organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 3) 

 

 

§ 5 

 

 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania. 

 

2. W szkole tworzone są oddziały integracyjne. 

2.1. Liczba uczniów w klasie integracyjnej oraz w oddziale przedszkolnym integracyjnym 

powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

2.2. Szkoła zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie stanowiska pracy 

ucznia. 

2.3. Dyrektor zatrudnia dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 

Dyrektor szkoły ustala, na których zajęciach obecnych jest dwóch nauczycieli. 

2.4. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym realizowanie zindywidualizowanego 

procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych. 

Uczniom niepełnosprawnym zapewnia się: 

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

b) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, oprzyrządowanie i środki 

dydaktyczne,  
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c) zajęcia specjalistyczne, 

d) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia 

rewalidacyjne i socjoterapeutyczne 

e) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym. 

2.5. Dla uczniów niepełnosprawnych szkoła na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego dostosowuje warunki i formę przeprowadzenia sprawdzianu 

po klasie VI. 

2.6. Kryteria naboru uczniów do oddziałów integracyjnych: 

a) do oddziałów integracyjnych przyjmowani są uczniowie na podstawie aktualnego 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowania wydanego przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną, 

 

3. Oddział dzieli się na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki (obowiązkowo 

przy liczebności powyżej 24 uczniów) oraz na zajęciach, dla których z treści programu 

nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń (obowiązkowo przy liczebności 

powyżej 30 uczniów). W klasach integracyjnych podziału na grupy z języka angielskiego 

oraz informatyki dokonuje się od klasy IV. 

 

4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV -VI prowadzone są w grupach liczących 

od 12 do 26 uczniów. 

 

 

§ 6 

 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. 

1.1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach 0 -III ustala nauczyciel prowadzący, 

zachowując tygodniowy wymiar czasu zajęć. 

1.2. Zajęcia w klasach IV - VI są prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym; godzina 

lekcyjna trwa 45 minut. 

 

 

§ 7 

 

 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe takie jak: dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie języków 

obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań oraz zajęcia nadobowiązkowe, mogą 

być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów  

(np. „zielone szkoły” lub inne formy wyjazdowe).  

 

 

§ 8 

 

 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne. 
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§ 9 

 

 

Zasady odbierania dzieci z klas I – VI po zajęciach: 

 

1. Rodzic (opiekun prawny) odbiera dziecko osobiście. 

 

2. Dopuszcza się możliwość samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły do domu tylko  

    i wyłącznie po złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie     

    na taki powrót. 

 

3.Jeżeli rodzic nie podpisze w/wym. oświadczenia wówczas: 

   a) rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do odbioru dziecka.     

       Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie     

       pisemnej.  

  b) na telefoniczną prośbę rodzica (opiekuna prawnego) dziecko nie może być wydane. 

 

4. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej     

   odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku     

   bezpieczeństwa. 

   a) O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać   

       poinformowany dyrektor lub jego zastępca. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do     

       podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktów z rodzicami     

       (prawnymi opiekunami). 

 

5. W wypadku gdy: 

    a) dziecko nie zostanie odebrane po skończonych zajęciach nauczyciel zobowiązany jest   

        powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie.  

    b) pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, telefon komórkowy) nie można     

        uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów prawnych) lub osób    

        upoważnionych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce szkolnej jedną godzinę.  

        Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje  

        decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu Policji o niemożliwości     

        skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. 

 

6. Życzenie rodzica (prawnego opiekuna) dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego            

    z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 

 

§ 10 

 

 

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

rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje świetlicę. 

1.1. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności 

szkoły. 

1.2. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. 

1.3. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 
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§ 11 

 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. 

Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców                  

i intendentką szkolną. 

 

2. Stołówka szkolna działa w oparciu o odrębny regulamin. 

 

 

§ 12 

 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, której zadaniem jest gromadzenie, 

opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie książek, czasopism i materiałów 

audiowizualnych. 

 

2. Służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej 

dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. 

 

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły  

oraz rodzice. 

 

4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

4.1. Gromadzenie, opracowywanie i wypożyczanie zbiorów. 

4.2. Korzystanie z materiałów zgromadzonych w czytelni. 

4.3. Prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej. 

 

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu. 

 

6. Fundusze na działalność biblioteki zabezpiecza Dyrektor szkoły oraz Rada Rodziców 

zgodnie z planem finansowym. 

 

7. W bibliotece szkolnej zatrudnieni są nauczyciele - bibliotekarze, którzy: realizują 

statutowe zadania szkoły, prowadzą prace organizacyjno-techniczne, pracę pedagogiczną 

głównie w dziedzinie edukacji czytelniczej i medialnej, współpracują z różnymi agendami 

szkolnymi, z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego. 

 

8. Organizację biblioteki i szczegółowy zakres zadań nauczyciela-bibliotekarza określa 

regulamin biblioteki. 

 

 

§ 13 

 

 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia takie jak: 

1.1. Klasopracownie z niezbędnym wyposażeniem. 

1.2. Świetlica szkolna, biblioteka, stołówka. 

1.3. Gabinet lekarski i stomatologiczny. 
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1.4. Gabinet pedagoga, psychologa, logopedy. 

1.5. Sala gimnastyczna i salki do zajęć korekcyjnych. 

1.6. Salki do zajęć rewalidacyjnych. 

1.7. Salka teatralna. 

1.8. Gabinet dyrektora i zastępców dyrektora. 

1.9. Sekretariat i pomieszczenie administracyjne. 

1.10. Archiwum. 

1.11. Szatnie. 

1.12. Sala zabaw. 

1.13. Sale przedszkolne. 

 

 

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

 

§ 14 

 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych 

i pracowników obsługi. 

 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

 

3. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom                 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

 

4. Zakres zadań pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi 

określają odrębne przepisy. 

 

 

§ 15 

 

 

1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia  

i własnej. 

 

2. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny; 

w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; w duchu humanizmu, tolerancji, 

wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy. 

 

3. Zadaniem nauczyciela jest dbać o kształtowanie w uczniach postaw moralnych  

i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych 

narodów, ras i światopoglądów. 

 

4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną  

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

 

§ 16 
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1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą             

    zespół przedmiotowy. 

 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu. 

 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

3.1. Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie 

decyzji w sprawie wyboru programów nauczania. 

3.2. Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania. 

3.3. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli. 

3.4. Współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianiu ich wyposażenia. 

3.5. Wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole programów autorskich i innowacji.  

 

4. 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. 

 

 

§ 17 

 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, a w klasach integracyjnych 

wychowawca oraz nauczyciel wspomagający. 

 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

4. Zadania nauczyciela wychowawcy polegają na: 

4.1. Tworzeniu warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się  

oraz przygotowaniu do życia w rodzinie i społeczeństwie. 

4.2. Inspirowaniu i wspomaganiu działań zespołowych uczniów. 

4.3. Podejmowaniu działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 

 

5. W celu realizacji zadań, wychowawca: 

5.1. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi  

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 

uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami). 

5.2. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów. 

Rodzice uczniów zobowiązani są do: 
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a) utrzymywania ścisłego kontaktu ze szkołą (przekazywania wychowawcy istotnych 

informacji na temat dziecka), 

b) przekazywania informacji o stanie zdrowia dziecka (chorobach przewlekłych).          

W przypadku zatajenia prawdy przez rodziców (opiekunów prawnych) szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego następstwa. 

c) wyposażenia dziecka w niezbędne materiały szkolne, odpowiedni ubiór i strój 

galowy, 

d) ponoszenia odpowiedzialności materialnej za sprzęt szkolny zniszczony umyślnie 

przez ich dzieci, 

5.3. Wychowawca zobowiązany jest do: 

a) zaznajamiania rodziców (prawnych opiekunów) z zadaniami i zamierzeniami 

dydaktyczno-wychowawczymi i z przepisami dotyczącymi oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów, 

b) udzielania rodzicom (prawnym opiekunom) rzetelnej informacji na temat dziecka, 

jego zachowania, postępów oraz przyczyn trudności w nauce, 

c) udzielania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

dziecka, 

d) współpracy z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych  

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy 

udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad 

udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

 

6. Spotkania wychowawców z rodzicami w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy 

wychowawcze powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

 

 

VII. UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

 

§ 18 

 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

 

2. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie dziecka do szkoły. 

 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do dopełnienia 

czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. 

 

4. System kontroli spełniania obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy. 

 

5. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku 

szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole w klasie „I”:  

a) Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego spełnia się przez 

uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego,  

b) W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie 

przez dziecko obowiązku poza oddziałem przedszkolnym. 

 



 17 

 

§ 19 

 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1.1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

1.2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej bądź fizycznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności. 

 

1.3. Korzystania z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

1.4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

1.5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,  

a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób. 

1.6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

1.7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce. 

1.8. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. 

1.9. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych. 

1.10. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową. 

 

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo ucznia poprzez: 

a) dyżury nauczycieli na korytarzach oraz w szatni, 

b) sprowadzanie młodzieży do szatni po zakończonych lekcjach, 

c) zamykanie budynku szkolnego w czasie trwania lekcji,  

d) prowadzenie pogadanek na temat bezpieczeństwa w szkole, 

e) współpracę z Policją i Strażą Miejską, 

f) monitoring wizyjny – objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer CCTV  

 

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

a zwłaszcza dotyczących: 

3.1. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły. 

3.2. Udziału w zajęciach edukacyjnych, odpowiedniego przygotowania się do nich oraz 

właściwego zachowania w ich trakcie. 

3.3. Przestrzegania zasad kultury współżycia oraz właściwego zachowania w odniesieniu 

do pozostałych uczniów, właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

3.4. Dbania o schludny wygląd (szczegółowe zasady określone w Regulaminie wizerunku 

ucznia). 

3.5. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój. 

3.6. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

3.7. Zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość korzystania  

z telefonu komórkowego po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły). 

3.8. Usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych:  

a) prośbę o usprawiedliwienie nieobecności, zawierającą uzasadnienie, wpisuje się do 

dzienniczka ucznia lub zeszytu korespondencji pomiędzy rodzicami (prawnymi 
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opiekunami), a wychowawcą. Usprawiedliwienie podpisuje jeden z rodziców bądź 

prawny opiekun ucznia. 

Usprawiedliwienie pisemne nieobecności ucznia przez rodzica powinno nastąpić do           

7 dni od powrotu ucznia do szkoły. W wyjątkowych sytuacjach rodzic może 

usprawiedliwić nieobecność dziecka ustnie, zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.  

b) zaświadczenie lekarskie jest równoznaczne z usprawiedliwieniem nieobecności ucznia 

w szkole. 

c) dopuszcza się możliwość ustnego usprawiedliwiania przez ucznia do 5 spóźnień        

w ciągu semestru. 

d) decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności na zajęciach podejmuje wychowawca 

klasy, a spóźnienia na zajęcia nauczyciel prowadzący dane zajęcia. 

e) usprawiedliwienie nieobecności odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. 

 

 

§ 20 

 

 

1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów: 

1.1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

a) pochwałę Dyrektora wobec uczniów szkoły, 

b) wpis do „Złotej księgi”, 

c) nagrodę rzeczową, 

d) dyplom ucznia, 

e) inne wyróżnienia i nagrody ustanowione przez władze szkolne. 

1.2. Za nieprzestrzeganie regulaminu ucznia oraz za złe zachowanie uczeń może być 

ukarany: 

a) upomnieniem wychowawcy klasy, 

b) upomnieniem lub naganą Dyrektora szkoły, 

c) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców, 

d) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole, 

e) uczeń, na wniosek Dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora 

Oświaty do innej szkoły, jeżeli rażąco narusza regulamin ucznia, notorycznie 

łamie zarządzenia wewnętrzne, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego     

i innych, swą postawą demoralizująco wpływa na kolegów. 

1.3. Od nałożonych kar uczeń ma prawo odwołania się: 

a) do szkolnego Rzecznika Praw Ucznia w ciągu jednego tygodnia od daty nałożenia 

kary,  

b) a w dalszej kolejności do Dyrektora w ciągu dwóch tygodni od daty decyzji 

Rzecznika Praw Ucznia, 

c) do Rzecznika Praw Ucznia w ciągu jednego tygodnia od daty nałożenia kary, 

a w dalszej kolejności do Kuratora Oświaty w ciągu dwóch tygodni od daty 

decyzji Rzecznika Praw Ucznia, 

d) przy powiadomieniu przez wychowawcę - do Rzecznika Praw Ucznia lub  

do Dyrektora w ciągu jednego tygodnia od daty nałożenia kary, 

e) do Dyrektora szkoły w ciągu dwóch tygodni od daty nałożenia kary. 

1.4. Dyrektor szkoły oraz Rzecznik Praw Ucznia zobowiązani są do ustosunkowania się 

do odwołania ucznia, w ciągu dwóch tygodni od daty jego otrzymania. 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 21 

 

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

§ 22 

 

 

Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

 

 

§ 23 

 

 

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

 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 24 

 

 

1. Data uchwalenia Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im.           

    Bohaterów Września 1939 w Krakowie –29 sierpnia 2013 r.      

 

2. Data obowiązywania Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im.  

    Bohaterów Września 1939 w Krakowie – 29 sierpnia 2013 r.                

 

 

 

 


