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DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1
Informacje ogólne o szkole

§ 1.

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie 

zwana dalej szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży oraz dla 

uczniów oddziałów gimnazjalnych włączonych do szkoły podstawowej w latach szkolnych 

2017/2018 i 2018/2019 działającą na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r . Karta Nauczyciela

4) niniejszego Statutu.

2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Kampinosie przy ulicy Szkolnej 5.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kampinos.

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

5. Szkoła używa nazwy:

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

im. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO

6. Szkoła posiada własny sztandar .

7. Sztandar używany jest przy ważnych ceremoniach szkolnych i państwowych oraz w innych 

sytuacjach, wskazanych przez organ prowadzący.

§ 2.

1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:

1) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III

2) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII 

3) W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w Szkole Podstawowej prowadzone są oddziały 

dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia na III etapie edukacyjnym.

2. Nauka w szkole jest bezpłatna.

3. Szkoła organizuje oddziały integracyjne.

4. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne dla wszystkich uczniów posiadających orzeczenie 

o kształceniu specjalnym.

5. W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka.

§ 3.

1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa o:

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie.

2) Dyrektorze Zespołu – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Wicedyrektora ds. Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi oraz oddziałów gimnazjalnych włączonych do Szkoły Podstawowej.

4



4) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Kampinos.

5) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty.

6) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1;

7) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły;

8) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

9) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe;

10) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta 

Nauczyciela;

11) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty;

12) podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy 

zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych

i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać 

uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-

profilaktyczne szkoły, uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć 

z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań 

edukacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;

13) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności odnoszące 

się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści 

nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego 

i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;

14) egzaminie ósmoklasisty oraz gimnazjalnym należy przez to rozumieć egzamin przeprowa-

dzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i trzeciej klasie gimnazjalnej, 

sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego;

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

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

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

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub 

elektroniczną;

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

służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności, z możliwością zamiany na materiał

powielony przy pomocy maszyny;

18) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program 

przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który 

dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego;
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DZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4.

1. Szkoła realizuje cele i zadania, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki.

2. Szkoła realizuje (w ramach posiadanych środków) cele i zadania określone w Ustawie oraz 

przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w programie wychowawczo - 

profilaktycznym, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, opiekuńczej i

wychowawczej.

3. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich 

indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

§ 5.

W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia

Szkoły i zdania zewnętrznego egzaminu kończącego naukę w Szkole;

2. wspiera uczniów w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, w szczegól-

ności poprzez poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe;

3. działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów;

4. otacza opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiednio do zaleceń 

zawartych w orzeczeniach i opiniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uwzględniając

możliwości Szkoły;

5. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

§ 6.

Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

1. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła:

1) tworzy środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych 

w Ustawie oraz w niniejszym Statucie;

2) upowszechnia zasady solidarności, demokracji, tolerancji, wolności sumienia i poczucia

sprawiedliwości;

3) kształtuje postawy patriotyczne poprzez wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny,

poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia 

i szacunku dla każdego człowieka;

4) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

5) kształtuje postawy obywatelskie i prospołeczne poprzez działalność na rzecz Szkoły

i środowiska;

6)  wdraża do pracy, dyscypliny i punktualności;

7) udziela uczniom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej według określonych

przepisów prawa;

8) promuje zachowania proekologiczne.
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2. Szkoła realizuje program wychowawczo – profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb środowiska po zaakceptowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd 

Uczniowski.

§ 7.

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny  pracy, a  także  wynikających z potrzeb   środowiska szkolnego:

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

2) organizuje opiekę nad uczniami podczas przerw w formie dyżurów nauczycielskich, 

których zasady określa Regulamin dyżurów;

3) każdy nauczyciel zobowiązany jest do obserwacji miejsc, w których prowadzi zajęcia, 

dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi;

4) każdy nauczyciel zobowiązany jest odnotować obecność uczniów na swojej lekcji;

5) każdy nauczyciel organizujący zajęcia poza Szkołą wypełnia Kartę wycieczki;

6)  na udział w wycieczce oraz imprezie turystycznej organizowanej poza granicami gminy 

kierownik musi uzyskać zgodę rodziców ucznia. Zasady obowiązujące na wycieczkach 

określa Regulamin wycieczek.
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DZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 8.

1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) samorząd uczniowski;
4) rada rodziców.

Rozdział 1
Dyrektor Zespołu

§ 9.

1. Dyrektor Zespołu kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zadaniem Dyrektora Zespołu jest w szczególności:

1) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego

rozwoju psychofizycznego;

2) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz 

reprezentowanie jej na zewnątrz;

3) sprawowanie nadzoru  pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców;

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących;

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

6) występowanie, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

7) przyznawanie nagród nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym;

8) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z odrębnymi 

przepisami;

10) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i sprawowanie nadzoru nad jej sporządzaniem 

przez nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

11) zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły;

12) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

13) nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia;

14) przewodniczenie radzie pedagogicznej;

15) przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków rady;
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16) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi 

przepisami prawa;

17) dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole oraz o powierzone mienie;

18) opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły;

19) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i innych pracowników.

4. Dyrektor Zespołu ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa.

5. W wykonaniu swych zadań Dyrektor Zespołu współpracuje z organami, o których mowa

w § 8 ust. 1 pkt 2, 3, 4.

§ 10.

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje Dyrektor Zespołu.

3. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu  prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze 

w szkole.

Rozdział 2
Rada pedagogiczna

§ 11.

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne,

wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych

regulaminów wewnątrzszkolnych.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Zespołu i wszyscy nauczyciele zatrudnieni

w Szkole.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane

przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele 

stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły.

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

6. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego

nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Zespołu, organu prowadzącego szkołę albo

z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

7. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady

usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu.

Nieusprawiedliwioną na piśmie nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować 

jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
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1) podejmowanie uchwał w sprawie:

a) wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

b) eksperymentów i innowacji pedagogicznych oraz zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

c) skreślenia z listy uczniów;

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska

Dyrektora Zespołu lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;  

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.

12. Niezgodne z przepisami prawa uchwały rady pedagogicznej, wstrzymuje Dyrektor Zespołu.

O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzacy szkołę oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

13. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności 

z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

14. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na 

posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły.

15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności

co najmniej połowy jej członków.

16. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 3
Samorząd uczniowski

§ 12.

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.

5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
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6. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i Dyrektorowi Zespołu 

wnioski i opinie w sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych

praw uczniowskich.

7. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie 

decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.

8. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 11. Organizacji wolontariatu poświęcony jest § 

41.

§ 13.

1. W szkole działa Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos (MRGK).

2. MRGK ma charakter konsultacyjny, a jej działalność regulują oddzielne przepisy.

Rozdział 4
Rada rodziców

§ 14.

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust.2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz przedstawicieli do rad 

oddziałowych.

5. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi  spraw szkoły.

6. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, o którym mowa w § 27 niniejszego Statutu;

2) opiniowanie projektów, eksperymentów.

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

8. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

Rozdział 5
Zasady współdziałania organów szkoły

§ 15.

1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 

swoich kompetencji określonych prawem.
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2. Organy szkoły zobowiązane są do współdziałania ze wszystkimi organami szkoły w celu 

wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

3. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju 

uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły.

4. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone

do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.

5. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji

konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 

kompetencji organu uprawnionego.

6. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

7. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Zespołu poprzez swoją reprezentację

tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogiczne w formie ustnej na jej zebraniu.

8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków 

obowiązującą w szkole.

9. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Zespołu, który zapewnia 

każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich 

kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

10. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem 

drogi służbowej i zasad ujętych w § 16 niniejszego Statutu.

Rozdział 6
Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły

§ 16.

1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą rodziców:

1) Dyrektor Zespołu  prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne decyzje;

2) Dyrektor Zespołu, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stano-

wiskiem każdej ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) Dyrektor Zespołu podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu;

4) Dyrektor Zespołu informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu na piśmie wraz 

z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt.3.

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest, powoływany jest zespół 

mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów 

szkoły, a Dyrektor Zespołu wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku

niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne.

5. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.
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DZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Rozdział 1
Organizacja nauczania i wychowania – zasady ogólne

§ 17.

1. Daty  rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego ustalane są w drodze odrębnego rozporządzenia 

MEN.

2. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII i oddziały gimnazjalne 

włączone do SP.

3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

4. Oddziałem opiekuje się wychowawca, o którym mowa w § 53.

§ 18.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie może 

być większa niż 25.

2. Jeżeli  liczba uczniów jest mniejsza od 20, nowy oddział tej samej klasy tworzy się za zgodą 

organu prowadzacego szkołę.

3. W oddziałach integracyjnych liczba uczniów wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 

5 uczniów niepełnosprawnych.

4. Oddziały szkolne mogą być dzielone na grupy.

5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach 

liczących więcej niż 25 uczniów.

6. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 25 uczniów podziału na grupy można  dokonywać

za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

7. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VIII  oraz oddziałach gimnazjalnych włączonych 

do szkoły podstawowej prowadzone są w grupach liczących 27 uczniów jak również 

w grupach mniejszych za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

8. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych przy podziale na dziewczęta i chłopców, 

także w przypadku gdy liczba uczniów nie przekracza 27.

9. Podział na grupy międzyoddziałowe może nastąpić za zgodą organu prowadzącego Szkołę.
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10. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziałach integracyjnych są prowadzone w grupach, 

w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej – oddzielnie 

dla dziewcząt i chłopców.

11. Szkoła jest szkołą koedukacyjną.

§ 19.

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

arkusz organizacji szkoły.

2. Arkusz organizacji szkoły opracowuje Dyrektor Zespołu uwzględniając ramowe plany nauczania, 

po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych. 

3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 29 maja każdego roku, po zasięgnięciu

opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Na podstawie arkusza organizacyjnego, Dyrektor Zespołu przygotowuje tygodniowy rozkład 

zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny 

pracy.

5. Dyrektor Zespołu przygotowuje zmiany do arkusza organizacji szkoły w formie aneksu do 

arkusza i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę do zatwierdzenia. Zmiany wdrażane są 

przez Dyrektora Zespołu  po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

6. Dyrektor Zespołu, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala 

w danym roku szkolnym dodatkowo do 8 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaproponowane przez dyrektora opiniuje 

rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski. Do ogólnej wiadomości podane są 

do dnia 30 września każdego roku.

§ 20.

1. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy 

dyrektorem lub – za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

3. Dyrektor Zespołu wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem.

§ 21.

W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej.

§ 22.

1. W szkole organizuje się naukę religii oraz etyki w oparciu o odrębne przepisy prawa.

2. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest przez rodziców ucznia 

w sekretariacie szkoły.

3. Wniosek, o którym mowa w ust.2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może 

jednak zostać zmieniony.
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§ 23.

Od klasy IV w Szkole organizowane są zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie. 

§ 24.

1. W szkole mogą być organizowane w miarę posiadanych środków finansowych i z inicjatywy 

nauczyciela zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów i ich 

zainteresowania.

2. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1 prowadzone są przez nauczycieli ze środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii Europejskiej lub 

z innych środków pozyskanych przez Szkołę.

3. Udział uczniów we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych jest dobrowolny i wymaga 

zgody rodziców.

4. Zajęcia prowadzone z funduszy Unii Europejskiej lub z innych programów odnotowywane są 

w dzienniku określonym w dokumentacji danego programu.

5. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów i organizację 

zajęć odpowiada ten podmiot, po wczesniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy przez 

Dyrektora Zespołu.

Rozdział 2
Organizacja oddziałów integracyjnych

§ 25.

1. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, 

w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.

2. Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje Dyrektor Zespołu za zgodą ich rodziców, 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych.

3. Oddział integracyjny prowadzi dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący i nauczyciel wspierający

edukację.

4. Nauczyciel wspierający edukację wraz z nauczycielami uczącymi w oddziale integracyjnym,

po zapoznaniu  się  ze  specyfiką  i  rodzajem niepełnosprawności  uczniów,  opracowuje  dla

każdego z nich indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny ( IPET ) zaakceptowany

przez rodzica.

5. Rodzice uczniów niepełnosprawnych zobowiązani są do stałej i systematycznej współpracy 

z nauczycielami pracującymi w klasie oraz specjalistami współpracującymi lub do udziału 

w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

6. Organizacja pracy na zajęciach lekcyjnych w klasie integracyjnej: 

1) podstawową formą pracy jest system klasowo – lekcyjny,  

2) nauczyciel wspierający edukację ma prawo zmienić tok lekcji dla ucznia niepełnosprawnego

lub grupy uczniów niepełnosprawnych w zależności od zaistniałej sytuacji.
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Rozdział 3
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 26.

1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych 

w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest uczniom, 

ich rodzicom oraz nauczycielom.

Rozdział 4
Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

§ 27.

1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w społeczności szkolnej.

2. Działania profilaktyczne ustalone w programie wychowawczo-profilaktycznym skierowane 

są do uczniów, nauczycieli i rodziców.

3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy 

współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę pedagogiczną w porozumieniu z radą rodziców.

4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z rada pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, program ten ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnianiu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez radę pedagogiczną w porozumieniu z radą rodziców.

5. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału 

opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i zapoznaje z nim rodziców .

6. Program, o którym mowa w ust.1. realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.

Rozdział 5
Nauczanie religii / etyki

§ 28.

1. Religia / etyka jako szkolny przedmiot nadobowiązkowy jest prowadzony dla uczniów, 

których rodzice sobie tego życzą:

1) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie oświadczenia (w klasach pierwszych 

rodzice składają oświadczenie do 30 września), nie musi być ponawiane w kolejnym 

roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;

2) uczniowie nie korzystający z lekcji religii / etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi w świetlicy szkolnej;
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3) ocena z religii / etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym;

4) ocena z religii / etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy ale 

wchodzi do średniej ocen.

5) zgodnie z rozporządzeniem zajęcia z etyki będą zrealizowane nawet dla jednego ucznia, 

którego rodzice wyrażą życzenie udziału w tych zajęciach;

6) w przypadku nauczania religii / etyki dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.

Rozdział 6
Organizacja zajęć rewalidacyjnych

§ 29.

1. Do szkoły przyjmuje się z terenu gminy, uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, a przypadku uczniów spoza terenu gminy 

za zgodą organu prowadzącego.

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 

Program ten stanowi indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa

w § 3 ust.1., pkt 18.

Rozdział 7
Organizacja indywidualnego nauczania

§ 30.

1. Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zostaje 

on objęty indywidualnym nauczaniem lub zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.

2. Zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia wymaga zgody organu prowadzącego 

i jest udzielane na wniosek rodziców.

3. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem lub zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, 

Dyrektor Zespołu umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,

uroczystościach i imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

§ 31.

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, Dyrektor Zespołu może zezwolić 

uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna.

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczenia.
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3. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego 

program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany 

w czasie całego roku szkolnego.

4. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie 

egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w zasadach Wewnątrzszkolnego oceniania.

Rozdział 8
Organizacja świetlicy szkolnej

§ 32.

1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu 

na czas pracy ich rodziców – na wniosek rodziców lub ze względu na organizację dojazdu 

do szkoły lub ze względu na inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki.

2. Podczas zajęć świetlicowych, zapewnia się uczniom:

1) bezpieczeństwo i zorganizowaną opiekę wychowawczą;

2) pomoc w nauce;

3) zajęcia tematyczne.

3. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo – opiekuńczej z uwzglednieniem 

zajęć wynikajacych z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

4. Zajęcia w świetlicy organizowane są po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców dla grupy

do 25 uczniów.

5. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach, w których liczba uczniów nie powinna 

przekraczać 25.

6. Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację pracy opiekuńczo-wychowawczej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.

7. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala Dyrektora Zespołu 

w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby 

rodziców i uczniów korzystających z zajęć  świetlicowych.

8. Informacje na temat godzin pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku

roku szkolnego.

9. Rodzice składają wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy do sekretariatu szkoły. Wzór 

obowiązującego wniosku określa Dyrektora Zespołu.

10. Wnioski o przyjęcie do świetlicy składa się w ciągu 2 tygodni od przyjęcia dziecka do szkoły. 

W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć także w innym terminie.

11. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznać się.
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Rozdział 9
Organizacja stołówki szkolnej

§ 33.

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania prawidłowego rozwoju uczniów

w szkole funkcjonuje stołówka.

2. Koszty prowadzenia stołówki pokrywa organ prowadzący szkołę, w tym wynagrodzenie 

i pochodne pracowników obsługi kuchni, których liczba jest corocznie zatwierdzana przez 

ten organ w arkuszu organizacyjnym szkoły.

3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

4. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor 

Zespołu w drodze wewnętrznego zarządzenia w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa 

w ust. 3.:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

6. W  celu  ułatwienia  uczniom  korzystania  ze  stołówki szkolnej, ustala się wydłużone 

przerwy obiadowe oraz harmonogram spożywania posiłków.

7. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków, Dyrektor 

Zespołu organizuje w stołówce dyżury nauczycieli, ustalając ich harmonogram.

8. Na każdej z przerw, o których mowa w ust. 6., dyżuruje co najmniej 1 nauczyciel.

Rozdział 10
Organizacja biblioteki szkolnej

§ 34.

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

2. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warunków pracy nauczycieli, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów.

3. W skład biblioteki wchodzą:

1) wypożyczalnia, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory oraz umożliwia 

użytkownikom korzystanie z łącza internetowego;

2) wyznaczone miejsce umożliwiające użytkownikom korzystanie z łącza internetowego.

4. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych, podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określa odrębny regulamin.

5. Do zbiorów bibliotecznych należą książki i podręczniki, czasopisma, dokumenty na nośnikach 

elektronicznych oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych

i opiekuńczych szkoły. 

§ 35.
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1. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez Dyrektora Zespołu, są one dostosowywane do 

tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do księgozbioru.

2. Bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz, których zadania opisane sa w § 59.

§ 36.

1. Biblioteka współpracuje z:

1) uczniami na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie rozbudzania

i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania

i samokształcenia;

2) nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia materiałów

dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji 

wspólnych przedsięwzięć;

3) wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania 

i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;

4) rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji o czytelnictwie,

 literaturze pedagogicznej;

5) innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się w zakresie wymiany 

doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych;

6) instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami.

2. W bibliotece przeprowadzana jest inwentaryzacja księgozbioru z uwzględnieniem przepisów 

wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.o bibliotekach 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).

Rozdział 11
Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

§ 37.

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku i na terenie szkoły.

2. W  szkole  obowiązuje  instrukcja  bezpieczeństwa  pożarowego,  zgodnie  z  którą  co roku 

przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników w terminie nie dłuższym niż

3 miesiące od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacji

obowiązującymi w szkole.

4. Szkoła przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny wynikających z odrębnych przepisów 

obowiązujących w placówkach oświatowych, ich przestrzeganie podlega kontroli wewnętrznej 

i zewnętrznej.

5. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie 

zgłoszone i usunięte.

6. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekreacyjnym) oraz w innych 

miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, dba o prawidłową organizację pracy, 

dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości 

fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani
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przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela, uczniowie nie mogą przebywać w sali 

gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego.

7. Nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, 

sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego na pierwszych zajęciach roku szkolnego.

8. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani są do zapoznania się 

z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców na początku roku 

szkolnego, w jego trakcie i bezwzględnie przestrzegają zaleceń.

9. Wyjazdy na zawody sportowe, każdorazowo wymagają uzyskania pisemnej zgody rodziców 

wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego na 

danym typie zawodów. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego 

w dokumentacji zawodów złożonej w sekretariacie do końca roku szkolnego.

§ 38.

1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia listy obecności przed przystąpieniem do zajęć. 

2. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel

zobowiązany  jest   zawiadomić o  tym  wychowawcę oddziału lub pedagoga; wychowawca 

zawiadamia rodziców ucznia.

3. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli w czasie 15 minut przed rozpoczęciem obowiązkowych 

dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia, do ich zakończenia z wyjątkiem:

1) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej;

2) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy 

pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia 

do chwili ich zakończenia.

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie z przyczyn 

niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej 

w danym dniu.

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:

1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne;

2) nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw - za uczniów przebywających na przerwach 

poza salami lekcyjnymi (do ostatniej lekcji danego dnia);

3) nauczyciel bibliotekarz – za uczniów przebywających w bibliotece, nauczyciel świetlicy

szkolnej – za uczniów przebywających w świetlicy .

6. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na lekcje na korytarzu przy 

sali, w której będą mieli zajęcia.

7. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich

zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność pedagog szkolny lub 

Dyrektor może:

1) na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniku elektronicznym lub dostarczoną 

przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez rodzica. W tym 

przypadku:

a) fakt   zwolnienia    ucznia   odnotowuje   się  w  „Księdze wyjść”  znajdującej  się 

w sekretariacie szkoły;
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b)  od tej chwili odpowiedzialność za  bezpieczeństwo ucznia ponoszą rodzice;

2) zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ 

urazowi / wypadkowi. W tym przypadku należy:

a) niezwłocznie zawiadamia się rodziców o dolegliwościach dziecka i postępuje zgodnie 

z poczynionymi ustaleniami;

b) ucznia musi odebrać ze szkoły rodzic lub inna osoba dorosła przez rodzica 

upoważniona. Niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły 

bez opieki osoby dorosłej.

8. W chwili opuszczenia szatni i wyjścia przez uczniów z budynku szkoły do domu, odpowie-

dzialność szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się.

9. Po zakończeniu zajęć obowiązkowych, uczeń który oczekuje na zajęcia dodatkowe, ma 

obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy.

10. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty opieką osób dorosłych (nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych) i jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.

11. Na terenie boiska szkolnego obowiązuje regulamin korzystania z boiska.

12. Uczniowie zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu korzystania z boiska 

oraz przebywać na boisku wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów, rodziców.

13. Podczas pobytu uczniów na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni, 

zawodach sportowych i innych, szkoła zapewnienia im bezpieczeństwo, które uregulowane 

jest wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora Zespołu.

14. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub poza nią odpowiada 

nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.

15. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej 

pomocy, powiadomienia wicedyrektora lub Dyrektora Zespołu i rodziców ucznia o zaistniałym

zdarzeniu. Postępowanie w razie wypadku regulują odrębne przepisy.

16. Pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren placówki dla 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

17. Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej ani samodzielnie opuścić 

budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych zajęć.

18. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia wicedyrektora lub Dyrektora Zespołu w przypadku 

stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu 

lub środków psychotropowych.

19. Dyrektor Zespołu, wicedyrektor lub pedagog w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt 

policji oraz zawiadamia rodziców ucznia.

20. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są do zabezpieczenia ich 

przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu.

21. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt 

kradzieży wicedyrektor lub Dyrektor Zespołu zgłasza na policję.

22. Uczniowie objęci dowożeniem do szkoły, którzy mają pisemną zgodę rodziców na 

samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć, niezwłocznie opuszczają teren szkoły.
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Rozdział 12
Organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego

§ 39.

1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII oraz oddziałów 

gimnazjalnych włączonych do szkoły podstawowej.

2. Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę zawodowego lub 

osobę wyznaczoną do pełnienia tej funkcji w klasach gimnazjalnych, które 

zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji

zainteresowań – w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.

3. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów

.

4. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów umiejętności 

radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym 

sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.

Rozdział 13
Organizacja wolontariatu w szkole

§ 40.

1. W szkole w ramach działań samorządu uczniowskiego organizuje się pracę wolontariacką 

uczniów na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom współpracującym ze szkołą.

2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli,

uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących.

3. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracować na rzecz innych.

4. Małoletni wolontariusze zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców na działanie

w Wolontariacie.

5. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

1) środowisko szkolne;

2) środowisko pozaszkolne.

6. Cele związane z wolontariatem mogą być realizowane poprzez udział w akcjach ogólnopolskich 

(np. WOŚP, Góra Grosza), akcjach charytatywnych w środowisku lokalnym (np. praca w OSP,

współpraca z KPN, współpraca ze schroniskami dla zwierząt, udział w akcjach dożywiania 

zwierząt) itp.

7. Jeżeli wolontariat jest organizowany przez Szkołę, za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialność 

ponosi nauczyciel bądź opiekun prowadzący działania.

8. Podejmowanie działań wolontariackich organizowanych przez osoby spoza szkoły powoduje, 

że ze szkoły zdjęta jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów biorących w niej udział.

9. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób, w miejscu i czasie 

określonym w porozumieniu z korzystającym z usług wolontariackich.

10. Działalność wolontariacka jest jednokrotnie  potwierdzana zaświadczeniem, które wydaje się  na

zakończenie roku szkolnego lub na żądanie zainteresowanego.
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Rozdział 14
Działalność innowacyjna szkoły

§ 41.

1. Szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne z własnej inicjatywy, zwane dalej „innowacjami”.

2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające

na celu poprawę jakości pracy szkoły.

3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.

4. Do realizacji planowanych działań innowacyjnych niezbędne warunki kadrowe i organizacyjne

zapewnia Dyrektor Zespołu.

5. Dyrektor Zespołu zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę

w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych.

6. Innowacja, wymagająca nakładów finansowych, może być podjęta wówczas, gdy organ

prowadzący szkołę wyrazi pisemną zgodę na finansowanie planowanych działań.

7. Nauczyciele uczestniczą w innowacji dobrowolnie.

8. Zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji, z którymi

autorzy (autor) innowacji zapoznają radę pedagogiczną.

9. Dyrektor Zespołu wyraża zgodę na prowadzenie innowacji w szkole po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w realizacji innowacji;

2) opinii rady pedagogicznej;

10. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji.

11. Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji danej 

innowacji zawarty jest w jej opisie.

12. Dyrektor Zespołu po zakończeniu innowacji zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rozdział 15
Współpraca szkoły z rodzicami

§ 42.

1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:

1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego

harmonogramu;

2) organizuje dni otwarte i informuje rodziców o planowanym harmonogramie;

3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. święto szkoły, jasełka, dzień

wiosny;

4) włączanie w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

5) włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły;

6) udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia.

2. Rodzice mają prawo do:
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1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia

dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania,

płci oraz pozycji ekonomicznej;

2) informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole;

3) pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych

uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole;

4) zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami;

5) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły;

6) do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak:

religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie, drugi język obcy;

7) stanowić istotną część społeczności lokalnej.

3. Rodzice mają obowiązek:

1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;

2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;

3) angażować się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole;

4) przekazywać informacje związane z możliwością osiągnięcia wspólnych 

(tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych;

5) poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom, i ich szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki 

skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;

6) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

7) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4. Rodzic ma prawo zwrócenia się do Dyrektora Zespołu z wnioskiem o:

1) objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie;

2) odroczenie obowiązku szkolnego;

3) przyspieszenie obowiązku szkolnego;

4) objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką kształcenia lub programem nauki;

5) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

5. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego zapoznaje rodziców z kalendarzem roku

szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

6. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy

lub na wniosek Dyrektor Zespołu, rady pedagogicznej oraz samych rodziców.

O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania

Dyrektora Zespołu.

§ 43.

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania,

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty,

bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 44.

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz

metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi Zespołu uznane

przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
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Rozdział 16
Pomoc materialna dla uczniów

§ 45.

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

w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) wyprawka szkolna;

3) zasiłek losowy.

§ 46.

1. Dyrektor Zespołu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu udzielania pomocy 

materialnej uchwalanego przez Radę Gminy Kampinos.

2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Kampinos.

3. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje 

administracyjne.

4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców;

2) wniosek Dyrektora Zespołu.

Rozdział 17
Zasady organizacji zespołów nauczycielskich

§ 47.

1. W zależności od potrzeb programowych i zadań szkoły, Dyrektor Zespołu tworzy zespoły 

nauczycielskie, które realizują jej zadania statutowe według opracowanego harmonogramu.

2. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie  przedstawia Dyrektorowi Zespołu propozycje:

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu języka obcego 

nowożytnego lub materiału edukacyjnego dla pierwszego etapu edukacyjnego.

2) dla uczniów klas IV-VIII – jednego podrecznika do zajęć edukacyjnych lub materiału

edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych.

3) materiałów ćwiczeniowych.
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3. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić Dyrektorowi Zespołu więcej

niż jeden podręcznik lub ćwiczenia:

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy

nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV-VIII;

2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, biorąc

pod uwagę ich możliwości edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

3) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymania 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

4. Dyrektor Zespołu, na podstawie przedstawionych propozycji zespołów, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej, ustala szkolny zestaw programów nauczania.

5. Dyrektor Zespołu, na podstawie propozycji nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia 

w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub ćwiczenia 

– po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców ustala:

1) zestaw podręczników lub ćwiczeń obowiązujących we wszystkich oddziałach danej 

klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

6. Dyrektor Zespołu podejmuje decyzję o podręcznikach w przypadku braku porozumienia 

członków zespołu.

Rozdział 18
Zasady funkcjonowania klas gimnazjalnych

§ 48.

1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy

dotychczasowego gimnazjum.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum,

w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego 

działalności.

3. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do oddziałów gimnazjalnych włączonych do szkoły

podstawowej stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjum.

4. Uczniowie kończący naukę w gimnazjum przystępują do egzaminu gimnazjalnego. Egzamin

gimnazjalny jest przeprowadzany dla uczniów dotychczasowego gimnazjum do roku

szkolnego 2018/2019.

5. W gimnazjum realizowany jest ramowy plan nauczania określony w przepisach art. 22 ust.2.

Ustawy o systemie oświaty.

6. W oddziałach gimnazjalnych włączonych do szkoły podstawowej, do czasu zakończenia

kształcenia, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum określoną

w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.2. pkt 2 lit. b ustawy o systemie oświaty.

7. Uczniom klas dotychczasowego gimnazjum przysługuje prawo do bezpłatnych podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

8. Uczniowie klas gimnazjalnych otrzymują świadectwo, ustalone dla dotychczasowych

gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.
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DZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 49.

1. Prawa i obowiązki nauczyciela określą zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe.

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

obowiązek poszanowania godności osobistej ucznia, kieruje się dobrem uczniów i troską

o ich zdrowie.

3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.

Rozdział 1
Prawa i obowiązki nauczycieli

§ 50.

1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela;

2) swobody w doborze i stosowaniu takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa

za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne dostosowane

do potrzeb i rozwoju uczniów;
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3) wyposażenia stanowiska pracy, które umożliwia realizację programu dydaktyczno-

wychowawczego;

4) wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) korzystania, z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych w czasie 

pełnienia funkcji służbowych;

6) pomocy ze strony Dyrektora Zespołu i innych osob z kierownictwa w sprawach związanych

z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:

1) zapewnianie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

oraz realizowanych zadań organizacyjnych;

2) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;

3) kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią

informatyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych;

4) uwzględnianie w swojej pracy udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach

edukacyjnych;

5) stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, celem pobudzenia 

ich aktywności;

6) określanie wymagań edukacyjnych i dostosowanie do indywidualnych możliwości 

i predyspozycji uczniów;

7) przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów;

8) realizacja podstawy programowej;

9) przestrzeganie praw dziecka i prawa ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat;

10) realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

11) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego Statutu;

12) ochrona danych osobowych swoich uczniów;

13) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami

Dyrektor Zespołu.

3. Nauczyciel rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę i poza nią, jeśli należą do procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Rozdział 2
Zadania wicedyrektora szkoły

§ 51.

1. Do zadań wicedyrektora należy:

1) zastępowanie Dyrektora Zespołu w przypadku jego nieobecności;

2) przygotowanie projektu następujących dokumentów:

a) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych;

b) opracowanie projektu rocznego planu pracy wraz z zespołami rady pedagogicznej;
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c) opracowanie kalendarza imprez szkolnych.

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą zespołów nauczycielskich;

4) przygotowanie projektu ocen pracy nauczycieli;

5) wnioskowanie do Dyrektora Zespołu w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla 

nauczycieli i innych pracowników;

6) prowadzenie księgi ewidencji uczniów oraz kontrola spełniania obowiązku szkolnego;

7) opracowanie materiałów analitycznych, przygotowanie oceny efektów kształcenia

i wychowania, prowadzenie mierzenia jakości pracy szkoły;

8) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu.

Rozdział 3
Wychowawca oddziału

§ 52.

1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły, wychowawca oddziału pełni 

odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.

2. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”.

3. Dyrektor Zespołu powierza nauczycielowi funkcję wychowawcy oddziału w całym cyklu

kształcenia, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, która trwa

do końca etapu edukacyjnego, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności.

4. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. 

5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane do wieku

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 53.

1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy:

1) sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami uczęszczającymi do 

określonego oddziału;

2) nawiązanie i utrzymanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia 

jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych;

3) informowanie rodziców o dostrzeżonych zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy 

wychowawczych;

4) informowanie rodziców o terminach spotkań z rodzicami na pierwszym zebraniu w danym 

roku szkolnym;

5) opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego oddziału;

6) utrzymywanie kontaktu z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań 

wychowawczych;

7) powiadamianie rodziców ucznia na piśmie o przewidywanym dla ucznia stopniu

niedostatecznym semestralnym (rocznym) na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku);

8) powiadomienie ucznia na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym o przewidywanych

dla niego stopniach semestralnych (rocznych).
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2. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe wykonywanie 

obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności:

1) prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, świadectw

szkolnych itp.;

2) odnotowywanie w dzienniku lekcyjnym i elektronicznym usprawiedliwień nieobecności 

uczniów;

3) podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej;

4) informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków 

oraz o ewentualnych zagrożeniach;

5) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom biorącym udział w wycieczkach, imprezach 

i spotkaniach organizowanych w szkole lub poza szkołą.

3. Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z Dyrektorem Zespołu,

pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów uczących w danym oddziale i rodzicami

uczniów.

§ 54.

1. Wychowawca oddziału ma prawo:

1) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony, 

umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym;

2) kształtować umiejętność zespołowego współdziałania;

3) decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału.

Rozdział 4
Wychowawca świetlicy

§ 55.

1. Zadania wychowawcy świetlicy:

1) przygotowanie się do zajęć i doskonalenie metod pracy;

2) realizowanie zadań przewidzianych rocznym planem pracy świetlicy;

3) organizowanie zespołów zainteresowań zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci

i młodzieży w miarę możliwości;

4) organizowanie imprez świetlicowych zgodnie z kalendarzem imprez;

5) sprawowanie opieki nad powierzoną grupą dzieci i młodzieży;

6) organizowanie pomocy dla uczniów mających niepowodzenia szkolne;

7) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP w czasie zajęć i wycieczek,

8) współpracowanie z wychowawcami, rodzicami, pedagogiem,

9) otaczanie szczególną opieką dzieci ze środowisk wychowawczo zaniedbanych;

10) realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb Szkoły.

§ 56.

1. Zakres odpowiedzialności:

1) odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci przez cały czas pobytu 

dziecka w świetlicy,
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2) odpowiada za sprzęt świetlicowy i pomoce do zajęć.

Rozdział 5
Zadania nauczycieli specjalistów

§ 57.

1. Zadania nauczyciela pedagoga szkolnego  określają odrębne przepisy.

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne za zgodą rodziców w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami, u których stwierdzono zaburzenia 

rozwoju mowy na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

3) współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń 

z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.

3. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz 

zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;

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

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie

doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.

4. Zadania reedukatora:

1) rozwijanie i korygowanie funkcji percepcyjno-motorycznych niezbędnych w nauce

czytania i pisania,

2) usprawnianie umiejętności czytania oraz pisania, wyrównywanie braków programowych, 

stymulacja rozwoju intelektualnego,

3) udzielanie wskazówek rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z trudnościami

w nauce,

4) prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

5. Zadania nauczycieli  wspierających edukację:

1) wspieranie  nauczyciela zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami 

i specjalistami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w IPET;

2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej 

dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niedostosowanymi 

społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
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3) uczestnictwo, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli 

oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych

przez nauczycieli i specjalistów;

4) udzielanie konkretnych wskazówek  nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne 

oraz nauczycielom, wychowawcy i specjalistom, realizującym zintegrowane działania 

i zajęcia w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi

społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

5) prowadzenie innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewali-

dacyjne, terapii psychologicznej lub psychologicznej, w miarę posiadanych specjalistów.

6. Zadania pomocy nauczyciela:

1) Decyzję w sprawie realizowanych zadań podejmuje dyrektor, określając zakres współpracy 

z nauczycielami w związku z zapewnieniem opieki uczniom.

2) Zakres czynności będzie uzależniony z jednej strony od potrzeb uczniów, z uwzględnieniem 

poziomu ich funkcjonowania wynikającego z niepełnosprawności, z drugiej od zakresu 

wsparcia potrzebnego nauczycielom, z uwagi na ich zaangażowanie w pracę z uczniami 

w klasie. 

3) Osoba na tym stanowisku powinna pracować pod kierunkiem nauczyciela, ale nie można

powierzać jej zadań związanych z zastępowaniem nauczyciela.

7. W szkole mogę być prowadzone zajęcia terapii ruchowej i korektywy w miarę możliwości 

i posiadanych kwalifikacji specjalistów.

8. Zadania terapeuty pedagogicznego:

1) prowadzenie działań diagnozujących 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, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.

9. Nauczycieli specjalistów zatrudnia Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzacego Szkołę.

Rozdział 6
Zadania nauczycieli bibliotekarzy

§ 58.

1. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje następujące zadania:

1) gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje zbiory biblioteczne;

2) udostępnia zbiory biblioteczne i udziela informacji bibliograficznych, źródłowych

i tekstowych;

3) prowadzi poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury;

4) dokonuje konserwacji zbiorów;
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5) prowadzi inwentaryzację i selekcję zbiorów;

6) prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej;

7) uczestniczy w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

8) rozpoznaje zainteresowania oraz inne potrzeby czytelnicze;

9) prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa;

10) prowadzi dokumentację pracy biblioteki.

2. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego ustala z działem księgowości 

aktualny stan na podstawie faktur z dokonanych zakupów i przedstawia wnioski Dyrektorowi

Zespołu.

Rozdział 7
Zespoły nauczycieli

§ 59.

1. Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez 

Dyrektora Zespołu, na wniosek zespołu. 

2. Cele i zadania utworzonych zespołów obejmują:

1) dobór, monitorowanie, diagnozowanie, modyfikowanie i opiniowanie zestawów programów

nauczania dla danego oddziału;

2) integrowanie treści międzyprzedmiotowych;

3) monitorowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego oceniania i szkolnego programu 

wychowawczo – profilaktycznego;

4) ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu 

klasowego oraz pojedynczych uczniów;

5) organizowanie konkursów wiedzy;

6) doskonalenie swej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, otwarte zajęcia, 

lekcje koleżeńskie, opracowanie narzędzi badawczych;

7) zespołowe diagnozowanie wybranych zagadnień, szczególnie dotyczących realizacji 

programów nauczania, zasad wewnątrzszkolnego oceniania i szkolnego programu 

wychowawczo – profilaktycznego;

8) analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów;

9) wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

§ 60.

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach zespołów problemowo-zadaniowych powoływanych 

w miarę potrzeb przez Dyrektora Szkoły w celu diagnozowania i ewaluacji funkcjonowania 

różnych obszarów życia Szkoły.

§ 61.

1. Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa:

1) obserwowanie i analizowanie zjawisk i zdarzeń występujących  w Szkole, które mają 

negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników Szkoły;
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2) analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków 

społeczności szkolnej;

3) ocenianie stanu bezpieczeństwa w Szkole i określenie najważniejszych zadań, których 

celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w planie pracy 

Szkoły na dany rok szkolny;

4) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wynikającego z realizowanego w Szkole 

programu: wychowawczo-profilaktycznego;

5) udział w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach 

kryzysowych i zagrożenia;

6) pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami, 

a odpowiednimi służbami (np. policją, strażą pożarną, sanepidem) i instytucjami 

zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży;

7) dzielenie się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z Radą Pedagogiczną i innymi pracownikami 

Szkoły;

8) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

9) promowania problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

§ 62.

1. Nauczyciele specjaliści oraz przewodniczący nauczycielskich zespołów samokształceniowych 

przygotowują, w każdym roku szkolnym, plan swojej pracy i przedstawiają do akceptacji 

Dyrektorowi Zespołu.

2. Nauczyciele specjaliści oraz przewodniczący nauczycielskich zespołów zadaniowych 

przedstawiają sprawozdanie ze swej działalności na podsumowującej dany rok szkolny radzie

pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku.

Rozdział 8
Pracownicy obsługi i administracji

§ 63.

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom

ustawy o pracownikach samorządowych.

3. Stosunek pracy z pracownikami obsługi i administracji szkół/przedszkoli publicznych regulują 

przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy 

wykonawcze wraz z późniejszymi zmianami.

4. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi i administracji jest zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia 

w czystości i porządku.

5. Szczegółowy zakres obowiązków, a w tym szczegółowe zadania pracowników administracji 

i obsługi oraz pracowników niepedagogicznych, ustala Dyrektor Zespołu .

6. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków 

na zajmowanym stanowisku.
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DZIAŁ VI
UCZNIOWIE

Rozdział 1
Obowiązek szkolny

§ 64.

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

w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej lub oddziałów gimna-

zjalnych włączonych do szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

3. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym 

roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje dojrzałość psychofizyczną do podjęcia 

nauki szkolnej.
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5. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być 

odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

6. Decyzję w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Zespołu 

po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

7. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu, w obwodzie 

którego dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Do klasy I przyjmuje się:

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły,

2) na wniosek rodziców  – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, w przypadku, gdy szkoła

dysponuje wolnymi miejscami. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia

o tym Dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

3) w obu przypadkach rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia o odbytym 

przez dziecko rocznym przygotowaniu przedszkolnym.

9. Do oddziałów integracyjnych przyjmowani są uczniowie zgodnie z zasadami przyjęć do klas 

integracyjnych.

10. Każdy uczeń (lub jego rodzice) mają prawo do wystąpienia o zindywidualizowaną ścieżkę 

kształcenia lub tok nauki.

11. Zgodę lub odmowę zezwolenia na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia lub tok nauki  

Dyrektora Zespołu wyraża w drodze decyzji administracyjnej.

12. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

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

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

przez szkołę, z której uczeń odszedł,

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

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

13. Dyrektor Zespołu wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, zgodnie 

z procedurami obowiązującymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

14. Uczniowie mają obowiązek uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie, chyba 

że ich rodzice, albo sami pełnoletni uczniowie zgłoszą w formie pisemnej Dyrektorowi Zespołu 

rezygnację z udziału w nich.

1) zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej 

lub ukończenia szkoły,

15. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas Szkoły decyduje Dyrektor Zespołu.

16. Podziału uczniów klasy I na oddziały dokonuje komisja rekrutacyjna we współpracy z Dyrektorem

Zespołu zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i regulaminem rekrutacji

17. Uczeń pełnoletni szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych włączonych do szkoły 

podstawowej ma prawo do kontynuowania nauki w Szkole po pozytywnym rozpatrzeniu jego

wniosku skierowanego do Dyrektora Szkoły.

18. Uczeń, który osiąga pełnoletniość w przypadku wyrażenia woli kontynuowania nauki w Szkole, 

jest zobowiązany do złożenia wniosku w terminie 7 dni przed ukończeniem 18 roku życia.

19. W razie niedopełnienia formalności (brak złożenia wniosku) uczeń uchwałą Rady Pedagogicznej

może być skreślony z listy uczniów Szkoły. 
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20. Jeśli pełnoletni uczeń Szkoły rażąco narusza zasady zapisane w Statucie i/lub regulaminach 

obowiązujących w szkole np.

1) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów  i pracowników szkoły;

2) przejawia zachowanie niepożądane społecznie lub o charakterze demoralizującym;

3) ma wysoką absencję w szkole; 

4) ma konflikt z prawem. 

Dyrektor Zespołu, po wyczerpaniu innych możliwości oddziaływania wychowawczego może, 

na mocy art. 68 ust. 2  Ustawy Prawo Oświatowe, skreślić go z listy uczniów. Skreślenie z listy 

uczniów, w tych przypadkach następuje po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej ale bez 

konieczności wydawania opinii przez  Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. 

Rozdział 2
Prawa i obowiązki ucznia

§ 65.

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, wychowawczo-opiekuńczego 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed formami przemocy oraz ochronę i poszanowanie godności;

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych – jeśli  nie narusza tym dobra innych osób;

5) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce;

6) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole;

7) informacji na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

8) indywidualnego toku lub programu kształcenia na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. 

§ 66.

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie oraz regulaminach 

wewnętrznych, a zwłaszcza:

1) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej 

oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;

2) przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły zgodnie z ramowym planem zajęć;

3) przychodzić systematycznie i punktualnie na zajęcia, nie zakłócać lekcji swoim zachowaniem,

wykonywać polecenia nauczyciela związane z tokiem lekcji, być przygotowanym do zajęć, 

brać w nich aktywny udział, uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie

zeszyt, wykonywać prace domowe zgodnie z wymaganiami nauczyciela przedmiotu; 

4) brać czynny udział w życiu klasy i Szkoły;

5) szanować symbole państwowe i szkolne; dbać o honor i tradycje Szkoły;
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6) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

7) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;

8) dbać o dobro, ład i porządek w szkole; 

9) zmieniać obuwie po wejściu do szkoły; 

10) przekazywać rodzicom (prawnym opiekunom) informacje umieszczane w zeszycie  

korespondencji ucznia przez wychowawcę i innych nauczycieli;

11) powiadamiać rodziców (prawnych opiekunów) o wszelkich zmianach zaistniałych 

w tygodniowym planie lekcji;

12) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich prze-

znaczenia (np.: pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia wychowania fizycznego)

uczniowie  mają  obowiązek szanować sprzęt  szkolny oraz wyposażenie  klas  i  innych

pomieszczeń;

13) każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni, w szatni nie wolno przebywać dłużej niż 

wymaga tego zmiana odzieży; 

14) uczeń drugiej klasy gimnazjum jest zobowiązany do realizacji projektu edukacyjnego.

a) uczeń ma prawo realizować więcej niż jeden projekt edukacyjny, o którym mowa 

w zasadach Wewnątrzszkolnego oceniania;

b) w szczególnych przypadkach uczeń może być zwolniony z realizacji projektu 

edukacyjnego przez Dyrektora Zespołu.

15) uczeń korzystający z prawa do nauki religii/etyki w szkole przyjmuje na siebie obowiązki 

i prawa wynikające z § 28 Statutu.

16) uczeń ma obowiązek uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie, chyba że 

jego rodzic (prawny opiekun) zgłosi w formie pisemnej dyrektorowi szkoły rezygnację 

z udziału w nich.

§ 67.
Zachowanie uczniów w szkole

1. W Szkole obowiązują zasady kulturalnego zachowania:

1)uczeń zachowuje się zgodnie z przyjętymi normami społecznymi;

2)zwracając się do pracownika szkoły nie przerywa mu rozmowy z inną osobą;

3)przeprasza grzecznie jeżeli zdarzy mu się potrącić kolegę lub osobę dorosłą ze względu na 

nieuwagę lub tłok;

4)w stołówce zachowuje się z ogólnie przyjętymi normami;

5)w szkole nie można nosić nakryć głowy;

6)uczeń nie używa słów wulgarnych;

7)nie przejawia agresywnych zachowań, nie stosuje przemocy fizycznej;

8)nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;

9)nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych zabawek;

10) nie wchodzi do pokoju nauczycielskiego, w wyjątkowych wypadkach prosi nauczyciela 

wchodzącego do pokoju lub będącego na dyżurze o poproszenie innego nauczyciela z pokoju;

11) do pomieszczeń administracyjnych uczeń wchodzi za zgodą pracownika;
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12) uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych

i przerw oraz szkolnych uroczystości i imprez. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku 

pierwszej lekcji do końca lekcji ostatniej.

13) uczniowie  pod opieką wychowawców i wyznaczonych nauczycieli przygotowują oprawę 

artystyczną uroczystości i imprez szkolnych. 

2. Zachowanie uczniów w czasie lekcji:

1) w zależności od sytuacji uczeń odpowiada stojąc lub siedząc;

2) na lekcji obowiązują zasady kulturalnego zachowania (nie jemy, nie żujemy gumy, nie 

pijemy);

3) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela;

4) w czasie lekcji uczniowie nie rozmawiają; chęć zabrania głosu uczeń zgłasza poprzez 

podniesienie ręki i czeka na możliwość zabrania głosu;

5) uczniom nie wolno samowolnie opuszczać sali lekcyjnej w trakcie zajęć.

§ 68.
Strój uczniów

1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie uroczystości szkolnych

wynikających z ceremoniału szkolnego, grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren 

Szkoły  w charakterze reprezentacji, imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie

Dyrektor Zespołu, Wychowawca lub Rada Pedagogiczna. Przez strój galowy należy rozumieć:

1) dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka;

2) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.

2. Na terenie szkoły obowiązuje ucznia strój czysty, schludny i estetyczny. Strój uczniowski 

może składać się ze: spodni zakrywających kolana, spódniczki, swetra, bluzy, żakietu, 

marynarki, bluzki, koszuli, koszulki typu T-shirt, kamizelki. 

Niedopuszczalne jest ubieranie się w krótkie spodenki typu szorty, zbyt krótkie spódniczki, 

bluzeczki na ramiączkach, bluzki z głębokimi dekoltami oraz bluzki niezakrywającej brzucha.

3. Uczniowie mają zachować umiar w doborze rodzaju fryzury i biżuterii, nie należy malować 

włosów, paznokci ani stosować makijażu.

4. Na lekcjach wychowania fizycznego nie można nosić żadnej biżuterii.

5. Uczeń ma obowiązek przestrzegać higieny osobistej oraz estetyki.

6. Po przyjściu do szkoły uczeń zmienia obuwie na miękkie, inne w salach lekcyjnych (na jasnej 

podeszwie np. sandały, kapcie, halówki, trampki itp. ) i inne w sali gimnastycznej (halówki 

lub inne obuwie sportowe określone przez nauczycieli wychowania fizycznego).

7. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może wpływać  na oceny z zajęć edukacyjnych ale wpływa 

na ocenę zachowania.

§ 69.
Zasady używania przez uczniów telefonów komórkowych

1. Jeżeli uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inne urządzenia 

telekomunikacyjne to tylko za zgodą i na odpowiedzialność rodziców (prawnych opiekunów).
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2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymieniony sprzęt.

3. Telefon musi być wyłączony podczas pobytu ucznia na terenie szkoły.

4. W szczególnych sytuacjach rodzic (prawny opiekun) może skontaktować się z dzieckiem 

dzwoniąc do sekretariatu szkoły.

5. W szczególnych sytuacjach uczeń może skontaktować się z rodzicami (opiekunami) dzwoniąc 

z sekretariatu szkoły lub ze swojego telefonu, ale tylko w obecności nauczyciela lub pracownika 

szkoły.

6. Uczeń może korzystać ze sprzętu wymienionego w ust.1 na lekcji i podczas imprez szkolnych 

tylko za zgodą nauczyciela.

7. Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób.

8. Fakt łamania zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

odnotowuje się w zeszycie spostrzeżeń i ma wpływ na ocenę zachowania.

Rozdział 3
Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych 

i usprawiedliwiania nieobecności

§ 70.

1. Procedura odnotowywania obecności uczniów podczas zajęć:

1) nauczyciel odnotowuje nieobecność ucznia wpisując w dzienniku lekcyjnym znak I 

(pionową kreskę),

2) w przypadku spóźnienia ucznia, nauczyciel wpisuje literę S.

2. Procedura zwalniania uczniów z lekcji w trakcie ich trwania:

1) uczeń musi przedstawić pisemną prośbę rodziców o zwolnienie z lekcji w danym dniu, 

zawartą w zeszycie do korespondencji lub dzienniku elektronicznym;

2) ucznia zwalnia nauczyciel prowadzący lekcję, z której uczeń chce się zwolnić, 

wychowawca klasy, Dyrektor Zespołu, Wicedyrektor lub pedagog;

3) nauczyciel dokonuje zwolnienia według ustalonych procedur

1 2 3 4 5 6 7 8
zw zw zw

3. Zwalnianie uczniów z lekcji na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne konkursy 

organizowane przez  Szkołę odbywa się według Regulaminu zwalniania:

1) uczeń, który jest zwolniony na w/w zajęcia ma zaliczoną obecność w Szkole;

2) ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie tych zajęć;

3) nauczyciel ten wypisuje listę uczniów zwolnionych (koniecznie z podaniem klasy) 

i przekazuje ją do wiadomości nauczycielom;

4) wychowawca/nauczyciel zwalniający wpisuje rodzaj zwolnienia do dziennika i parafuje go

swoim podpisem zgodnie ze wzorem:

1              2               3              4               5               6             7              8 Parafka

zawody sportowe
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lub

1              2               3              4               5               6             7              8 Parafka

konkurs chemiczny

4. Cały oddział można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim 

powiadomieniu uczniów, co najmniej na dzień przed zaistniałą sytuacją.

5. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach edukacyjnych odbywa się według zapisów 

zawartych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu:

1) za usprawiedliwienie nieobecności ucznia uznaje się zwolnienie lekarskie lub pisemne 

zaświadczenie rodzica (opiekuna) o niezdolności dziecka  do odbycia zajęć szkolnych;

2) nieobecności na ostatnich godzinach lekcyjnych reguluje procedura zwolnień;

3) uczeń lub rodzic (opiekun) ma obowiązek dostarczenia usprawiedliwienia do jednego 

tygodnia od dnia powrotu ucznia do szkoły podając przyczynę nieobecności;

4) usprawiedliwienie  powinno być napisane przez rodzica (opiekuna) z podpisem i datami 

nieobecności w zeszycie do korespondencji z rodzicami (lekarskie – wklejone) lub 

w dzienniku elektronicznym;

5) dopuszcza się usprawiedliwienie ustne  nieobecności dziecka przez rodzica w bezpośrednim 

kontakcie z wychowawcą;

6) nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione, gdy rodzic 

(opiekun) nie dotrzyma wyznaczonych terminów;

7) wychowawca odnotowuje fakt usprawiedliwienia nieobecności ucznia przez wpisanie 

w miejscu nieobecności litery U.

Rozdział 4
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

§ 71.

1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane i nie może on znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o pomoc 

zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i Dyrektora.

2. Osoba, której uczeń zgłosił skargę podejmuje nastepujace działania:

1) zapoznaje się z opinią stron;

2) podejmuje działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego 

rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona;

3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, 

Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.

4. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i Dyrektora w toku postępowania 

mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

5. Wychowawca, pedagog i Dyrektor podejmują działania na wniosek ucznia, jego rodziców 

lub samorządu uczniowskiego.
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Rozdział 5
Rodzaje i warunki przyznawania nagród 

oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

§ 72.

1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce,

wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowań 

budzących uznanie można stosować przewidziane niniejszym Statutem formy wyróżnienia:

1) pochwała wychowawcy oddziału;

2) pochwała Dyrektora Zespołu udzielona na forum klasy lub szkoły;

3) pochwała pisemna Dyrektora Zespołu;

4) list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia;

5) otrzymanie świadectwa z biało-czerwonym paskiem z nadrukiem „z wyróżnieniem”;

6) dyplom za wzorową frekwencję  na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym 

ocenianiu (do 18 godzin nieobecności usprawiedliwionych);

7) nagroda książkowa lub rzeczowa na zakończenie roku szkolnego w miarę możliwości 

finansowych lub ufundowana przez Radę Rodziców;

8) wytypowanie do nagrody w postaci stypendium;

9) nadanie tytułu „Uczeń Roku”;

10) nadanie tytułu „Złotego Absolwenta”, „Srebrnego” lub „Brązowego Absolwenta”;

11) nadanie tytułu „Sportowiec roku”.

2. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień określają oddzielne przepisy i regulaminy.

Rozdział 6 
Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary

§ 73.

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora i nauczycieli, lekceważy
sobie obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być zastosowane kary 
w postaci:
1)upomnienia ustnego lub pisemnego wychowawcy oddziału;
2)nagany wychowawcy oddziału;
3)upomnienia dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi;
4)upomnienia dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia;
5)nagany dyrektora szkoły przekazując rodzicom w formie pisemnej informację o nagannym 

zachowaniu ucznia;
6)pozbawienia ucznia prawa do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych, konkursach 

wiedzy i konkursach artystycznych;
7)pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku pełnienia 

takiej funkcji);
8)zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania, 

a zwłaszcza do:
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a) naprawienia wyrządzonej szkody,
b) wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności 

szkolnej oraz lokalnej,
c) uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, 
d) przeproszenia pokrzywdzonego.

2. W przypadku demoralizacji ucznia polegającej w szczególności na:

1) naruszeniu zasad współżycia społecznego;

2) popełnieniu czynu zabronionego;

3) systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego;

4) używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenie się w stan odurzenia;

5) włóczęgostwie;

6) uprawianiu nierządu;

7) udziale w grupach przestępczych;

wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły przeciwdziałają takiemu zachowaniu, powiadamiając 

o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia oraz policję.

3. W wyjątkowych sytuacjach, po wyczerpaniu wszystkich dostępnych metod i oddziaływań 
Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub na policję.

4. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o których mowa w ust.1, 

są odnotowywane w zeszycie spostrzeżeń danego oddziału.

5. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia.

6. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone stosowaniem 

innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia.

7. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności niejedno-

znacznie wskazujące na winowajcę, traktowane winny być na korzyść obwinionego.

Rozdział 7
Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły

§ 74.

1. W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze a zachowanie 

ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora z uzasadnionym 

wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły.

2. Dyrektor występuje z wnioskiem, o przeniesienie ucznia do innej szkoły, do Kuratora Oświaty,

po uprzednim zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego z zastrze-

żeniem, że opinie te nie są wiążące dla dyrektora.

3. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia, bądź 

nie rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna podejmuje decyzję 

o skreśleniu go z listy uczniów.

Rozdział 8
Ceremoniał szkolny

§ 75.
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1. Ceremoniał szkolny zawiera opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości 

szkolnych z udziałem pocztu sztandarowego, stanowi też zbiór obowiązujących norm 

zachowania się uczestników uroczystości. Ceremoniał jednoczy społeczność szkolną. Służy 

wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym, kształtowaniu właściwej postawy, 

która wyraża się przez szacunek dla symboli narodowych i szkolnych.

2. Ceremoniał szkolny opisany jest w programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły.

DZIAŁ VII
WEWNĄTRZSZKOLNE  OCENIANIE

§ 76.

W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolne ocenianie opracowane na podstawie wytycznych zawartych 
w Ustawie oraz wynikających z niej aktów prawnych. (Załącznik do niniejszego Statutu).

DZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 77.
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1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły.

2. Statut został uchwalony dnia …………… roku.

3. Statut jest dostępny w sekretariacie, bibliotece i na stronie internetowej szkoły. Jest udostępniany

wszystkim zainteresowanym osobom.

4. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ prowadzący 

i organ nadzoru pedagogicznego.

5. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.

6. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi

przepisami.

7. Traci moc Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego

z dnia ……..………. oraz Statut Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie 

im. Fryderyka Chopina z dnia …………..……

8. Statut obowiązuje od dnia …….2017
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