
 
 
 

S T A T U T 
 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 IM. JANUSZA KORCZAKA 

W KIERZKOWIE 
 

( tekst jednolity ) 
 
 
 
 
 

(Opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67  
poz. 329 i Nr 106, poz.496 z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, 
poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117 poz.759 i Nr 162 poz. 1126 oraz 
Dz. U. z 2004 r. nr 256 z późniejszymi zmianami), 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 
2001 r. w sprawie  ramowych  statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61 poz. 624),rozporządzenia  
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia  2002 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów 
publicznego  przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 4, 
poz. 38), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 7 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046), 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 
2006 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i 
sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1154), rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. nr 35, poz. 
222), rozporządzenia MEN z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. N Do § 8 dodaje się punkty: 80, poz. 542), 
rozporządzenia MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 1 lutego 2005 r.), art. 1 
pkt. 25 Ustawy z dnia 27 lipca 2008 r. o zmianie Ustawy o 
systemie oświaty (Dz. U. nr 147 z 8 sierpnia 2008 r , poz. 917) 
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§ 1 
 
NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE 
 

1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kierzkowie. 
2. Siedziba szkoły mieści się  w miejscowości Kierzków 69, 74-300 Myślibórz,  gmina  

Myślibórz. 
3. Imię dla szkoły nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
4. Organem prowadzącym szkołę jest jednostka  samorządu terytorialnego – Gmina 

Myślibórz. 
5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 
6. Nauka w szkole trwa 6 lat i obejmuje klasy I – VI. 
7. Świadectwo ukończenia 6-letniej szkoły podstawowej  uprawnia do kontynuowania nauki 

w  3 letnim gimnazjum. 
8. Do obwodu Szkoły należą miejscowości: Czeczewo, Jezierzyce, Kierzków, Krusze, 

Niesłusz, Otanów, Przymiarki, Tarnowo. 
9. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci 5 – letnich i 6 – letnich. 
10. Nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być 

używany skrót: Szkoła Podstawowa w Kierzkowie. 
11. Szkoła w miarę potrzeb prowadzi klasy integracyjne. 

 
§ 2 

 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

1.  Celem szkoły jest: 
a) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i 

zdolności, 
b) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 
c) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość  poznawczą samą 

w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i 
siebie, 

d) przygotowanie uczniów aby dochodzili do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego 
opanowania przekazywanych treści, 

e) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 

f) wyposażenie uczniów w umiejętności w zakresie poprawnego i swobodnego 
wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, 

g) poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej, narodowej postrzeganej w 
perspektywie kultury europejskiej, 

h) wychowanie ucznia w poszanowaniu mienia społecznego, poszanowaniu zdrowia i 
bezpieczeństwa własnego i innych, kształtowanie kultury osobistej i poszanowania  
godności własnej i innych, wdrażanie do samorządności, kształtowanie 
prawidłowego stosunku do nauki, 

i) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie    
ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i dążeniu do prawdy, 

j) poszanowanie godności dziecka, 
k) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i 

etycznego uczestnictwa w życiu społecznym. 
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2. Zadaniem szkoły jest: 

a) stworzenie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności, 
b) zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego 

zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psycho - fizycznymi w warunkach 
poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej, wyznaniowej, 

c) umożliwienie uczniom brania udziału w imprezach o charakterze religijnym, 
d) kierowanie uczniów posiadających trudności w nauce oraz zachowaniu do Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu, 
e) organizowanie dla uczniów posiadających trudności w nauce, zajęć 

wyrównawczych oraz  korekcyjno-kompensacyjnych, 
f) objęcie opieką uczniów wywodzących się z rodzin patologicznych, a także z rodzin 

żyjących w trudnych warunkach materialnych, kierowanie  do tych uczniów 
różnych form pomocy, 

g) powierzenie nauczycielom pod szczególną  opiekę  uczniów niepełnosprawnych 
(indywidualizacja procesu nauczania, prowadzenie dodatkowych zajęć 
usprawniających deficyty rozwojowe), 

h) w koniecznych przypadkach (na podstawie orzeczeń z poradni psychologiczno-
pedagogicznej) prowadzenie nauczania indywidualnego,  

i) zapewnienie warunków do  udziału uczniów w zajęciach kół przedmiotowych  i kół 
zainteresowań, 

j) stwarzanie uczniom warunków do rozwoju talentów i zainteresowań poznawczych, 
artystycznych i sportowych, 

k) przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, sportowych i 
artystycznych, 

l) zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz bezpieczeństwa, 
ł)   stworzenie warunków do pracy metodą projektów. 

3. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece nauczycielowi, który jest 
wychowawcą tego oddziału, uwzględniając w tej sprawie wnioski uczniów i rodziców. 

a) Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i  jej skuteczności, wychowawca 
prowadzi swój oddział  przez etap edukacyjny, szczególnie w klasach  I-III, a także 
w miarę możliwości w klasach IV-VI. 

b) W uzasadnionych przypadkach Dyrektor  Szkoły może  zmienić wychowawcę klasy  
na prośbę rodziców lub uczniów (nie wywiązywanie się  wychowawców ze swoich 
obowiązków lub rozwiązania stosunku pracy). 

c) Wniosek do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy może złożyć: 
Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców lub Rada Pedagogiczna. 

d) Złożony wniosek musi być dogłębnie przeanalizowany przez Dyrektora Szkoły, a 
uwagi przekazane Radzie Pedagogicznej na plenarnym posiedzeniu. 

e) W ciągu 14 dni od  daty złożenia wniosku Dyrektor Szkoły podejmuje ostateczną 
decyzję w tej sprawie. O podjętej decyzji  powiadamia  wnioskodawcę (Samorząd 
Uczniowski, Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną) oraz nauczyciela 
zainteresowanego. 

f) Od decyzji Dyrektora Szkoły wnioskodawca lub nauczyciel, w stosunku do którego 
podjęto decyzję o pozbawieniu wychowawstwa, ma prawo odwołać się do organu 
nadzorującego szkołę w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji. 

4. Wiedza i umiejętności oraz zachowanie uczniów podlegają ocenie bieżącej, śródrocznej i 
rocznej. Szczegółowe zasady oceniania wiedzy, umiejętności i zachowania uczniów określa  
Szkolny System Oceniania (załącznik nr 1 do Statutu). 
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5. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 
organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą określają rygorystycznie ogólne przepisy 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 

6. W czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie  przed lekcjami i po ich zakończeniu  
dyżury pełnią nauczyciele zgodnie z  planem i regulaminem dyżurów  opracowanym przez 
Dyrektora Szkoły (Załącznik nr 2). 

  
§ 3 

 
ORGANY SZKOŁY 
 

1. Organami szkoły są: 
a) Dyrektor Szkoły, 
b) Rada Pedagogiczna, 
c) Rada Rodziców, 
d) Samorząd Uczniowski. 

2. Organy szkoły działają na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz wydanych 
na podstawie delegacji ustawowych przepisów wykonawczych i regulaminów 
jednostkowych. 

3. Organy szkoły zgodnie ze sobą współdziałają  dla osiągnięcia  celów i zadań szkoły, w 
szczególności poprzez: 

a) zapewnienie każdemu z nich swobodnego działania i podejmowania decyzji w 
granicach posiadanych kompetencji  określonych ustawą   i w regulaminach  tych 
organów, 

b) umożliwienie i zapewnienie bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o 
planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach, 

c) rozwiązywanie wewnątrz szkoły zaistniałych między nimi sytuacji konfliktowych. 
 

§ 4 
 

DYREKTOR SZKOŁY 
 

1. Szkołą  kieruje dyrektor, który jest  jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym 
służbowym wszystkich pracowników szkoły,  przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 
Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi uczącymi się w szkole. 

2. Kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej szkoły, w szczególności: 

a) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli, 
b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  
c) udziela nauczycielom niezbędnego instruktażu pomocy, zachęca do kształcenia i 

doskonalenia zawodowego, 
d) szczególną troską otacza młodych nauczycieli, 
e) zapewnia uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, należyte 

warunki socjalno- bytowe i higieniczno- sanitarne na terenie szkoły, 
f) zaspokaja kulturalne i zdrowotne potrzeby uczniów, pomaga organizować im czas 

w ramach programowej działalności szkoły. 
3. Dyrektor odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie szkoły: 

a) opracowuje roczny plan pracy szkoły (dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy), 
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b) kieruje i nadzoruje realizację planów i składa okresowe sprawozdania z ich 
wykonania, 

c) ustala organizację pracy szkoły z uwzględnieniem tygodniowego planu  zajęć 
lekcyjnych  i pozalekcyjnych, 

d) opracowuje roczny plan finansowy szkoły, 
e) dysponuje środkami określonymi w planie  finansowym szkoły i ponosi  

odpowiedzialność  za ich prawidłowe wykorzystanie, 
f) dba o wyposażenie szkoły w niezbędne środki dydaktyczne i sprzęt, 
g) przydziela nauczycielom zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze szkoły, 
h) informuje Radę Pedagogiczną Szkoły i rodziców o bieżącej działalności  szkoły, 
i) Dyrektor Szkoły powołuje zespoły przedmiotowe i wychowawcze oraz zadaniowe, 

w tym zespół ds. realizacji projektów, 
j) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego  

w klasie VI przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności  decyduje w 
sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników, 
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 
c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla  nauczycieli oraz 
pozostałych pracowników szkoły. 

5. Dyrektor Szkoły w wykonaniu swoich zadań  współpracuje z Radą Rodziców, Radą 
Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

6. Szczegółowy tryb powoływania dyrektora określają przepisy ustawy. 
7. Dyrektor jest upoważniony do wydawania zarządzeń związanych z organizacją placówki 

oraz gwarantujących bezpieczeństwo uczniów i pracowników w  placówce. 
 

§ 5 
 
RADA PEDAGOGICZNA 
 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Nauczyciele zatrudnieni w szkole niezależnie od jego wymiaru są członkami Rady 
Pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i 
promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących 
potrzeb. 

6. Zebrania mogą być organizowane: 
a) z  inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 
b) na wniosek organu prowadzącego  szkołę, 
c) na wniosek organu prowadzącego nadzór pedagogiczny, 
d) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 
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7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zabrania Rady Pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadamianie jej członków o terminie i porządku zebrania. 

8. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przedstawia radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informacje o działalności szkoły. 

9. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy : 
a) zatwierdzanie planów szkoły, 
b) uchwalanie regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym, 
c) uchwalanie i zatwierdzanie Statutu Szkoły oraz aneksy do statutu, 
d) zatwierdzanie, klasyfikację i promocję uczniów, 
e) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole, 
f) ustalanie organizacji- doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
g) uchwalenie, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu 

Uczniowskiego, Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu 
Profilaktyki. Program Wychowawczy oraz Szkolny Program Profilaktyki stanowią 
załączniki do Statutu (zał. nr 3 i zał. nr 15). 

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
a) organizację pracy w szkole, w tym tygodniowy rozkład  zajęć  lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 
b) projekt planu  finansowego szkoły, 
c) wnioski Dyrektora  Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 
d) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz  dodatkowo płatnych  zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych. 

11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
Dyrektora Szkoły. 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej 2/3 jej członków. 

13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. (Załącznik nr 4). 
14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
15. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach  Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 
§ 6 

 
RADA RODZICÓW 
 

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców  uczniów szkoły. 
2. Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną w sprawach 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 
3. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, w 

szczególności: 
a) poprawy warunków socjalno- bytowych w szkole, 
b) pomocy w rozwiązywaniu problemów natury wychowawczej, 
c) pomocy dzieciom z rodzin  zaniedbanych  społecznie, mających szczególnie trudne 

warunki  materialne i z rodzin patologicznych. 
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4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 
opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

5. Działalność Rady Rodziców reguluje uchwalony  przez  nią regulamin, który nie może być  
sprzeczny ze Statutem Szkoły. ( Załącznik  nr 5 ) 

6. W celu wspierania  statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek  rodziców oraz innych źródeł. Zasady ich wydatkowania 
określa Regulamin Rady Rodziców. 

7. Do kompetencji Rady Rodziców należą w szczególności: 
a) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

-   Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i 
działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 
realizowanego przez nauczycieli; 

-   Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów 
oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o 
charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i 
rodziców; 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły, 

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 
8. Rada Rodziców wybierana jest według zasad określonych w Regulaminie Rady Rodziców. 

 
§ 7 

 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy jej uczniowie. 
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym (Załącznik nr 6). Organy 
samorządu są  jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania i jego treścią, celem i stawianymi  
wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
c) prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej zgodnie z 

możliwościami szkoły  w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 
d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
e) prawo o wyrażaniu opinii o nauczycielu, który podlega ocenie pracy, 
f) prawo wyboru nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 
g) prawo do wyboru projektu edukacyjnego zaproponowanego przez nauczyciela oraz 

brania udziału w jego opracowaniu. 
 
 
 
 
 

§ 8 
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ORGANIZACJA SZKOŁY 
 
1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w  
     jednorocznych procesach nauczania danego roku szkolnego  uczą się wszystkich  
     przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim  
     ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu  programów danej klasy  
     dopuszczonym do  użytku i zatwierdzonym przez MEN. 
2.  Zasady tworzenia i organizacji  oddziałów  oraz  organizacji nauczania   mniejszości  
     narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy. 
3.  Dla uczniów niepełnosprawnych szkoła tworzy klasę integracyjną dostosowaną do typu  
     niepełnosprawności uczniów. Uczniowie niepełnosprawni uczą się w klasie  
     ogólnodostępnej według programu dostosowanego do rodzaju niepełnosprawności. 
a)  Szkoła tworzy warunki niezbędne do zapewnienia uczniowi komfortu     
     psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, sprzyja nawiązaniu  
     pozytywnego i emocjonalnego kontaktu nauczyciela z uczniem. 
4.  W szkole tworzy się oddział przedszkolny realizujący program wychowania  
     przedszkolnego. 
5.  Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosi 25. 
6.  Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na  
     zajęciach dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia  
     ćwiczeń w tym laboratoryjnych. 
7.  Podział na grupy jest obowiązkowy  na zajęciach z języków obcych i informatyki w  
     oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w tym laboratoryjnych, w  
     oddziałach liczących  powyżej 30 uczniów. 
8.  W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30  
     uczniów podziału na grupy na zajęciach  o których mowa w ust. 6 można dokonywać za  
     zgodą organu prowadzącego szkołę. 
9.  W przypadku wystąpienia  szczególnych warunków demograficznych dopuszcza się  w  
     szkole organizację nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych  
     w oddziale przedszkolnym dla dzieci sześcioletnich i zajęć prowadzonych w klasie I. 
10. Zajęcia z wychowania fizycznego w kl. IV – VI prowadzone są  w grupach liczących do 26  
      uczniów. 
11. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w  
      systemie  klasowo lekcyjnym. 
12. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się  
      prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie  od 30 do 60 minut, zachowując ogólny   
      tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
13. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasie  I- III ustala nauczyciel prowadzący  te zajęcia   
      zachowując ogólny tygodniowy  czas zajęć o których mowa w ust. 10. 
14. Godzina lekcyjna w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 
15. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole  ze względu na dowozy, czas pracy  
      ich rodziców (prawnych opiekunów)  szkoła organizuje świetlicę. 
16. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie  
      nie powinna przekroczyć 25 uczniów. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy.  
      (Załącznik nr 7). 
17. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa  
      arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem   
      szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów  
      nauczania  do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza  
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      organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 
18. W arkuszu organizacyjnym szkoły zatwierdza się w szczególności: liczbę pracowników  
      szkoły, w tym pracowników zajmujących  stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin  
      zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków  przydzielonych przez organ prowadzący  
      szkołę. 
19. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły z  
      uwzględnieniem  ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć   
      określających organizację  stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych  zajęć  
      edukacyjnych. 
20. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw  
      świątecznych  oraz  ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku  
      szkolnego. 
21. Uczniom dojeżdżającym szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym zapewnia dowóz  
      oraz wyznacza opiekuna dowozów. 
22. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na pojazd dowożący do szkoły w miejscu  
      zamieszkania oraz odwiezionych po zajęciach do miejsca zamieszkania odpowiedzialni są  
      rodzice. 

 
§ 9 

 
ZASADY REKRUTACJI 
 
Oddział  przedszkolny: 
 

 1.  Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci, które w danym roku kalendarzowym 
      kończą 5 lub 6  lat. 

      2.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte 
          dzieci 4 - letnie, jeżeli w danej grupie są miejsca. 
      3.  Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się: 

-   z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (podstawą zapisu jest wykaz dzieci 
danego rocznika przekazany szkole przez biuro ewidencji ludności UM i G w 
Myśliborzu). 

-   na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, 
jeśli w oddziale są  wolne miejsca. 

      4.  Zapisy do oddziału przedszkolnego odbywają się w marcu – kwietniu po uprzednim 
           powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów). 
      5.  Do oddziału przedszkolnego dzieci przyprowadzane są i z oddziału odbierane przez rodziców 
           (opiekunów) lub osoby upoważnione przez nich na piśmie. 
 
Szkoła podstawowa: 
 
      6.  Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 
           szkolnym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a  także  dzieci, w stosunku     
           do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły. 
      7.  Dziecko może być zapisane do klasy pierwszej po ukończeniu szóstego roku życia, jeżeli było 
           objęte nauczaniem w przedszkolu lub innych formach wychowania przedszkolnego w roku   
           poprzedzającym.  
      8.  Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły z rocznym wyprzedzeniem podejmuje dyrektor na 
           podstawie opinii z Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej. 
       9.  Do szkoły przyjmuje się: 
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-   z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 
-   na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, 

jeśli w klasie  są  wolne miejsca. 
 

§ 10 
 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 
 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 
dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i 
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły na 
zasadach określonych w regulaminie biblioteki. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać: 
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 
c) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów. 

4. Biblioteka jest czynna w godzinach umożliwiających dostęp do zbiorów podczas lekcji oraz 
przed i po ich zakończeniu. 

5. Biblioteka szkolna realizuje swoje zadania poprzez: 
a) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników  potrzeb czytelniczych i 

informacyjnych, 
b) podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno – wychowawczej z zakresu  

czytelnictwa i przysposobienia czytelniczo – informacyjnego, 
c) koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i przygotowanie uczniów  do 

korzystania z informacji naukowej. 
6. Praca pedagogiczna  nauczyciela – bibliotekarza z czytelnikami: 

a) udostępnianie zbiorów biblioteki, 
b) udzielanie informacji bibliotecznych, 
c) rozmowy z czytelnikami o książkach, 
d) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury 

czytelniczej uczniów, 
e) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 
f) przygotowanie analiz czytelnictwa na posiedzenia Rady Pedagogicznej 

podsumowujące pracę szkoły. 
7. Praca organizacyjna nauczyciela  - bibliotekarza: 

a) gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów, 
b) konserwacja i selekcja zbiorów, 
c) opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki, 
d) uzgadnianie stanu majątkowego biblioteki z księgowością, 
e) prowadzenie obowiązującej dokumentacji biblioteki, 
f) udział w kontroli księgozbioru zarządzanej przez Dyrektora Szkoły. 

8. Na wniosek organu prowadzącego szkołę lub za jego zgodą  biblioteka wiejska może być 
włączona do biblioteki szkolnej. 

9. Zbiory biblioteki szkolnej mogą być udostępniane  mieszkańcom całego obwodu 
szkolnego. 

10. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki (Załącznik nr 8). 
 

§ 11 
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NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

1. W szkole zatrudnia się  nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust. 1 określają 

odrębne przepisy. 
3. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek zgłaszania do dyrektora szkoły 

wszelkich usterek lub sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i życiu uczniów lub 
pracowników. 

4. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek reagowania na niewłaściwe zachowanie 
uczniów, zagrażające bezpieczeństwu ich lub innych.  

 
§ 12 

 
NAUCZYCIELE 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny 
za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych  jej opiece uczniów. 

2. Obowiązkiem nauczyciela jest: 
a) rzetelna  realizacja programu  nauczania i wychowania w przydzielonej  jego opiece 

oddziale, 
b) dążenie do pełni rozwoju osobowości ucznia jako nadrzędnego celu pracy 

edukacyjnej, 
c) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych  narodowości, ras i 
światopoglądów, 

d) rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowanie  dla 
polskiego dziedzictwa kulturowego, 

e) kształtowanie szacunku do symboli narodowych: hymnu, godła, barw, 
f) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie, 
g) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą 

w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i 
siebie, 

h) prowadzenie na bieżąco dokumentacji lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
i) opracowanie do dnia 1 września każdego roku szkolnego rozkładów materiału z 

poszczególnych przedmiotów, które obowiązany jest przedstawić na żądanie 
wizytującego, 

j) przeciwdziałać patologii społecznej: alkoholizmowi, narkomanii, przestępczości 
wśród nieletnich, 

k) współdziałanie z rodzicami uczniów, 
l) stałe podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez udział w dostępnych formach 

dokształcania i doskonalenia. 
ł)   zapewnienie bezpieczeństwa uczniom będącym na prowadzonych przez nauczyciela 

zajęciach dydaktyczno- wychowawczych oraz organizowanych przez niego 
zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły lub poza nią. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w 
szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 
modyfikowanie w miarę potrzeb. 

4. W szkole tworzy się komisję opiekuńczo-wychowawczą,  do zadań której należą: 
a) rozpoznanie sytuacji  materialnej  i  rodzinnej uczniów,  
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b) otoczenie  opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub 
rodzinnej,  

c) pomoc wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
d) zorganizowanie pomocy materialnej dla najuboższych uczniów, 
e) współpraca z opieką społeczną, poradnią  psychologiczno-pedagogiczną i sądem. 

5. Nauczyciele, w miarę potrzeb mogą tworzyć zespoły zadaniowe, w tym zespół ds. realizacji 
projektów. Zespół ten wyodrębnia z podstawy programowej zagadnienia realizowane w 
ramach projektów. 

 
§ 13 

 
1.   Nauczyciel ma prawo do: 

a) korzystania z ochrony prawnej dla funkcjonariuszy państwowych w związku z 
pełnieniem obowiązków  służbowych, 

b) korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 
właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych, 

c) opracowania, a po ich zatwierdzeniu, wprowadzania autorskich programów 
nauczania i wychowania, 

d) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach  kształcenia 
ogólnego, 

e) oceniania postępów uczniów w nauce i zachowaniu, 
f) rzetelnej oceny całokształtu jego pracy. 

 
§ 14 

 
1. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za: 

a) bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w szkole i na zajęciach 
organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia 
obowiązków w tym zakresie, 

b) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych jego opiece uczniów, 
c) powierzony jego opiece sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. 

 
§ 15 

 
WYCHOWAWCA KLASY 
 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece  jednemu z nauczycieli 
uczących  w tym oddziale. Pełni on funkcję wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca klasy stwarza  warunki w klasie wspomagające rozwój ucznia, proces jego 
uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. 

3. Inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów. 
4. Podejmuje działania umożliwiające  rozwiązywanie konfliktów w zespole  uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
5. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka. 
6. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego 

integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do 
dyspozycji wychowawcy klasy. 

7.   Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 
      działania wychowawcze wobec ogółu  uczniów, a także  wobec  tych, którym potrzebna jest  
      indywidualna opieka. 
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8.   Utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
      a)  poznania i  ustalania potrzeb  opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci, 
     b)  współdziałania z rodzicami, tzw. okazywania  im pomocy w ich działaniach   

                       wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich  
                       działaniach,  

      c)  włączanie ich do życia klasy i szkoły. 
9.   Współpracuje ze  specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 
      potrzeb i trudności, a także zdrowotnych  oraz zainteresowań  i szczególnych uzdolnień  
      uczniów. 
10. Na bieżąco utrzymuje ścisły kontakt z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w 
      Myśliborzu  w celu wykrycia  i eliminacji trudności w nauce, zaburzeń w rozwoju psycho-  
      fizycznym, na bieżąco prowadzi dokładną  obserwację swoich wychowanków, a swoje  
      spostrzeżenia   przekazuje Dyrektorowi Szkoły  i Radzie  Pedagogicznej, w celu podjęcia  
      dalszych kroków w tej sprawie. 
11. Dla zapewnienia ciągłości  i skuteczności pracy  wychowawczej wskazane jest, aby 
      wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu jednego etapu edukacyjnego (kl. I –  
      III jeden wychowawca, w kl. IV – VI  drugi wychowawca). 
12. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy wychowawczo – opiekuńczej z pomocy 
      Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz instytucji oświatowych i naukowych. 
13. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące powierzonego oddziału  
      zgodnie z wytycznymi Dyrektora Szkoły. 
14. Wychowawcy klas, do których uczęszczają dzieci z rodzin zastępczych, pełnią funkcję ich 
      opiekunów z ramienia Rady Pedagogicznej. 
15. Wychowawca ma obowiązek do dnia 31 maja każdego roku szkolnego przedstawić 
       rodzicom i uczniom wykaz podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym. 

 
§ 16 

 
PEDAGOG SZKOLNY 
 

1. Zadaniem pedagoga jest: 
                 a)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie  
                      indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  
                      psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  
                      oraz wspierania mocnych stron uczniów, 
                 b)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu  
                       rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 
                 c)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do  
                       rozpoznanych potrzeb, 
                 d)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i  
                      młodzieży, 
                 e)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom    
                      zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i   
                      pozaszkolnym uczniów, 
                 f)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach   
                      kryzysowych, 
                 g)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych  
                      możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 
                 h)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów   
                       w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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      2.  Ponadto pedagog szkolny: 
                 a)  udziela uczniom pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowanych 
                      niepowodzeniami szkolnymi czy konfliktami rodzinnymi, 
                 b)  wnioskuje do sądu sprawy zaniedbań środowiskowych wobec ucznia, 
                 c)  prowadzi profilaktykę uzależnień, 
                 d)  promuje zdrowy styl życia, 
                 e)  współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami 
                      opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka. 
 

§ 17 
 
LOGOPEDA SZKOLNY 
 
      1.  Zadaniem logopedy jest: 
                a)  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu       
                     ustalenia stanu mowy uczniów, 
                b)  prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w  
                     zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, 
                c)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń   
                     komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów, 
                d)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 
                     w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§ 18 
 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI 
 

1. Do pracowników niepedagogicznych szkoły należą : 
a) referent szkoły, 
b) pracownicy obsługi: woźna, konserwator, sprzątaczka, palacz c.o. 

2. Dyrektor Szkoły zatrudnia i zwalnia pracowników o których mowa w ust. 1 z zachowaniem 
ogólnych przepisów prawa pracy. 

3. Zakres obowiązków pracowników i ich odpowiedzialność ustala Dyrektor  Szkoły. 
4. Wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi  oblicza się na podstawie stawek 

zaszeregowania zgodnie z taryfikatorem zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Opieki 
Socjalnej oraz uchwały  organu prowadzącego szkołę. (Załącznik nr  9 – Regulamin 
wynagradzania). 

 
§ 19 

 
UCZNIOWIE SZKOŁY 
 

1. Uczeń ma prawo do: 
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia  zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających  

bezpieczeństwo, ochronę przed  wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 
psychicznej oraz ochronę  i poszanowanie jego godności, 

c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, 
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d) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a 
także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innym osobom, 

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
f) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów  postępów w 

nauce, w tym wymagań na poszczególne oceny każdego przedmiotu nauczania, 
g) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
h) korzystania z poradnictwa   psychologicznego i pedagogicznego, 
i) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków  dydaktycznych, 

księgozbioru bibliotecznego, 
j) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową  oraz zrzeszanie się w 

organizacjach  działających w szkole, 
k) skorzystania z telefonu szkolnego w wyjątkowych sytuacjach (koszt rozmowy 

pokrywają rodzice). 
2. Uczeń ma obowiązek: 

a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, 
b) usprawiedliwiania nieobecności w szkole: 

-w przypadku nieobecności do 5 dni – ustne lub pisemne usprawiedliwienie 
przez rodzica (prawnego opiekuna) dostarczone w terminie do 7 dni od 
powrotu do szkoły, 

-powyżej 5 dni nieobecności – obowiązuje zwolnienie lekarskie dostarczone w 
terminie do 7 dni, 

c) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 
innych pracowników szkoły, 

d) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój fizyczny, 
e) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 
f) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, 
g) przestrzegania postanowień Statutu Szkoły i innych obowiązujących w szkole 

regulaminów, 
h) noszenia stroju apelowego (dziewczynki – biała bluzka, ciemne spodnie lub 

spódnica, chłopcy – biała koszula, ciemne spodnie), 
i) dbania o schludny wygląd obowiązującego stroju, 
j) przestrzegania zakazu korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych i 

urządzeń odtwarzająco – nagrywających. W uzasadnionych przypadkach uczeń 
może skorzystać z telefonu komórkowego lub innych urządzeń odtwarzająco – 
nagrywających, po uprzednim zgłoszeniu wychowawcy lub nauczycielowi 
prowadzącemu zajęcia. W trakcie zajęć uczeń musi mieć wyłączony telefon.  

3. Szkoła przestrzega  zasad Konwencji Praw Dziecka. 
4. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia określone są w Regulaminie wewnętrznym życia 

szkoły (załącznik do SSO). 
 
 
 
 
 
 
 

§ 20 
 

WYRÓŻNIENIA I KARY 
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1. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową i przykładną postawę, wyróżniające wyniki w 
zawodach, konkursach i innych formach pracy pozalekcyjnej lub za inne osiągnięcia 
przynoszące zaszczyt szkole – uczeń może otrzymać  następujące  wyróżnienia i nagrody: 

a) wyróżnienie – pochwała wychowawcy wobec uczniów klasy, 
b) wyróżnienie – pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów szkoły, 
c) wyróżnienie – list pochwalny do rodziców, 
d) nagroda od Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w formie książki, dyplomu, 
e) za wybitne osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie 

szkoły na olimpiadach, konkursach uczniowi kończącemu szkołę podstawową może 
być przyznana nagroda Dyrektora Szkoły. 

2. Uczeń, który na koniec roku szkolnego otrzyma średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem 
(czerwonym paskiem). Do średniej ocen wlicza się oceny ze wszystkich obowiązkowych 
przedmiotów oraz z religii. 

3. Kary otrzymuje uczeń lub zespół uczniów za lekceważenie obowiązków szkolnych, 
naruszanie i łamanie  postanowień Statutu Szkoły i innych  obowiązujących regulaminów 
szkolnych: 

a) upomnienie wobec klasy udzielone przez wychowawcę, 
b) upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły, 
c) ustnym lub pisemnym zawiadomieniu rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 
d) zatrzymanie telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego w 

kancelarii Dyrektora Szkoły do momentu odebrania go przez rodzica ucznia. 
4. Dyrektor Szkoły może wstrzymać wykonanie kary wobec ucznia, jeżeli uzyska on 

poręczenie wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, rady klasowej 
rodziców. 

5. Uczeń, Samorząd Uczniowski lub rodzice mają prawo odwołania się od udzielonej kary do 
Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni od ukarania ucznia. 

6. W przypadku odwołania się od kary, Dyrektor Szkoły prowadzi postępowanie wyjaśniające 
i podejmuje ostateczną decyzję w ciągu 7 dni od daty odwołania. 

7. Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o 
przyznanej mu nagrodzie lub  zastosowaniu wobec niego kary. 

 
§ 21 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

1. Szkoła używa  pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Szkoła może posiadać własny ceremoniał szkolny. 
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z  odrębnymi przepisami. 
4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 
5. Upoważnia się Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierzkowie  do wprowadzenia  zmian w 

Statucie Szkoły w formie noweli. 
6. Upoważnia się Dyrektora Szkoły do przygotowania tekstu jednolitego najpóźniej po 8 

nowelach do Statutu. 
 
 

§ 22 
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Statut Szkoły Podstawowej w Kierzkowie (tekst jednolity) wchodzi w życie z dniem jego 
uchwalenia przez Radę Pedagogiczną (uchwała nr …….. z dnia ………..). 



18 
 
 

  

 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU 

 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIERZKOWIE 

 
Lp. Treść Nr zał. 

1. Szkolny system oceniania Nr 1 

2. Regulamin nauczyciela dyżurującego. Nr 2 

3. Program wychowawczy szkoły. Nr 3 

4. Regulamin Rady Pedagogicznej. Nr 4 

5. Regulamin Rady Rodziców. Nr 5 

6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. Nr 6 

7. Regulamin świetlicy. Nr 7 

8. Regulamin biblioteki. Nr 8 

9. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi. Nr 9 

10. Regulamin przyznawania  nagrody dyrektora.  Nr 10 

11. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego. Nr 11 

12. Regulamin naliczania i wypłaty nagród z zakładowego funduszu 
nagród. 

Nr 12 

13. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nr 13 

14. Zasady organizowania wycieczek szkolnych. Nr 14 

15. Szkolny Program Profilaktyki. Nr 15 
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