
Dział I 

 

Przepisy ogólne 

 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1 
 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 22, 

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku nr 67, poz. 329 z późniejszymi 

zmianami), 

3) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły, 

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie 

Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w szkole, 

5) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich 

rodziców lub prawnych opiekunów, 

6) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej 

opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole, 

7) organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Wrocław, 

8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy przez to 

rozumieć Kuratora Dolnośląskiego we Wrocławiu 

9) specyficznych trudnościach w uczeniu się - należy przez to rozumieć 

trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o 

właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach 

sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, 

wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego. 

10)społeczności lokalnej – należy przez to rozumieć zbiorowość zamieszkująca 

rejon szkoły, która może być reprezentowana przez radę rodziców działającą 

przy szkole, radę osiedla i radę parafialną działająca w rejonie szkoły oraz 

stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne grupy społeczne będące 

wyrazicielami jej interesów.



2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w 

sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator Oświaty. 
 

§ 2 

 
 

1. Nazwa szkoły zawiera: 

1) określenie: Szkoła Podstawowa; 

2) numer porządkowy: 22; 

3) siedzibę: 54-062 Wrocław ul. Stabłowicka 143. 

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

używany skrót nazwy oraz dodatkowe oznaczenia: 

1. numer telefonu/faksu: (071) 354 36 47; 

2. NIP : 894-25-67-047; 

3. REGON: 000693345 

3. Szkole podstawowej nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady 

Pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów. 

4. Szkoła może posiadać własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

1) Płatem sztandaru jest czerwona tkanina w kształcie kwadratu. W 

centrum awersu, czyli strony głównej sztandaru, nawiązującej do symboliki 

państwowej, znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej - wizerunek orła 

białego haftowany srebrnym szychem w złotej koronie. Całość została obszyta 

złotą frędzlą. Ta strona sztandaru podkreśla więź każdego ucznia Szkoły 

Podstawowej nr 22 z jego Ojczyzną - Polską. Rewers sztandaru jest koloru 

białego. W części centralnej wyhaftowano logo szkoły: połączone litery S i P, 

których przedłużenie stanowią dwa podstawowe uczniowskie przybory: pióro i 

ołówek. Biała barwa rewersu symbolizuje osobowość ucznia – białą tablicę, na 

której - w toku edukacji i wychowania - wypisujemy najważniejsze wartości 

zgodnie z naszym mottem „Szkoła to osobowość”, aby w efekcie 

podejmowanych działań absolwent naszej szkoły: 

 sprawnie komunikował się; 

 szanował rodziców, osoby dorosłe, młodsze, 

 umiał okazywać miłość, szacunek, tolerancję; 

 potrafił współdziałać w grupie;



 znał swoje prawa i obowiązki; 

 rozróżniał dobro od zła; 

 potrafił dokonać samooceny i samokontroli; 

 rozumiał wagę wyznaczania celów, potrafił je określić i dążyć do 

 ich osiągnięcia; 

 dbał o sprawność fizyczną i zdrowie; 

 umiał korzystać z dóbr kultury; 

 umiał uczyć się i rozwijać zainteresowania; 

 dbał o środowisko naturalne; 

 rozumiał i akceptował demokrację w życiu społecznym. 

Od góry logo jest otoczone wyhaftowanym złotym szychem napisem: Szkoła 

Podstawowa nr 22 we Wrocławiu. Całość została wykończona złotą frędzlą. Głowica 

sztandaru jest wykonana ze srebrnego metalu i składa się z Godła Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie srebrnej i stanowi zwieńczenie drzewca sztandarowego. 

Drzewiec sztandaru wykonano z drewna toczonego jasnego. Drzewiec jest 

dwudzielny i połączony srebrną, metalową tuleją. 

2) Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Odpowiednikiem rewersu 

sztandaru jest tarcza szkolna. Ceremoniał szkolny określa Załącznik nr 9 do 

statutu 

5. Szkoła posługuje się logo, który stanowi Załącznik nr 1. 
 

§ 3 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wrocław, reprezentowana przez 

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Miasta Wrocławia, który sprawuje nadzór 

nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. 

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty we Wrocławiu. 
 

§ 4 

 

1. Cykl kształcenia trwa w szkole 6 lat. 

2. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 

3. Czas rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa 

Ministerstwo Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 
 



§ 5 

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Szkoła może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić wg źródeł 

dochody własne. 

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły reguluje dokumentacja 

opisująca przyjęte zasady rachunkowości, która zawiera: 

1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów 

sprawozdawczych, 

2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, 

3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: zakładowy plan kont, 

wykaz ksiąg rachunkowych i opis zasad funkcjonowania kont, 

4) regulamin kontroli wewnętrznej wraz z instrukcją sporządzania, obiegu i 

kontroli dowodów księgowych, 

5) instrukcja kasowa, 

6) instrukcja inwentaryzacyjna, 

7) Instrukcję przechowywania dokumentów i ich zabezpieczania. 

4. Powyższa dokumentacja odpowiednio opisana znajduje się u księgowego 

jednostki lub w jednostce zewnętrznej obsługującej szkołę. 

§ 6 

 
 

1. W szkole funkcjonuje świetlica dla dzieci z klas I – VI oraz z oddziału 

przedszkolnego. 

2. Godziny pracy świetlicy oraz tygodniowy podział godzin świetlicy są zgodne 

z tygodniowym podziałem godzin w klasach I-VI oraz oddziału przedszkolnego i 

są ustalane corocznie. 

3. Zapisy do świetlicy i warunki przyjęcia regulują odrębne przepisy. 

 

§ 7 

 

1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy1  w Szkole mogą działać 

stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. 

2. Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne 

przepisy. 

 

                                                             
1
 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1992r. z późn. zm.).   



§ 8 
 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 

§ 9 

 
 

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób 

dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te 

czynności określają odrębne przepisy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dział  I I  

 

Cele i zadania szkoły 

 
 
 

§ 10 

 

1. W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły; 

2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku 

dalszego kształcenia; 

3) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez 

organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i 

konkursów; 

4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności 

z opanowaniem treści programu nauczania; 

5) umożliwia wszystkim uczniom i ich rodzicom pomoc pedagoga szkolnego; 

6) na wniosek rodziców, Dyrektora i nauczycieli kieruje ucznia na badania do 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 
 

§ 11 

 

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

2. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności: 

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad 

określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności 

w Statucie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 

2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia 

sprawiedliwości, 

3) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym), 

4) sprzyja zachowaniom proekologicznym, 

5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, 



językowej i religijnej, 

6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny 

rzeczywistości, 

7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz 

szkoły i środowiska, 

8) wdraża do dyscypliny i punktualności. 

3. Szkoła realizuje program profilaktyki. 

4. Szkoła realizuje program wychowawczy. Oczekiwane efekty działań 

wychowawczych określa model absolwenta Szkoły Podstawowej nr 22. 

5. Harmonogram działań wychowawczych określają plany wychowawcze odrębne 

dla każdego etapu edukacyjnego. 
 

§ 12 

 

1. W zależności od potrzeb szkoła organizuje zespoły korekcyjno-kompensacyjne, 

wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne i nauczanie 

indywidualne i inne, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

2. W zależności od potrzeb rodzinnych lub losowych szkoła organizuje pomoc 

i wsparcie, w tym również pomoc materialną w formie poradnictwa, pomocy 

rzeczowej, pomocy finansowej i inne. 

3. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom 

i rodzicom. 

4. Nadzór nad czynnościami określonymi w ustępach 1-3 sprawuje pedagog 

szkolny. 
 

§ 13 

 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują: 

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te 

zajęcia, 

2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

odpowiadają nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły zgodnie z zasadami: 

1) Wszystkie prace związane z bezpieczeństwem koordynuje powołany przez 

Dyrektora szkoły koordynator ds. bezpieczeństwa. 



2) Do zadań koordynatora należy: 

a. Integracja działań wszystkich podmiotów szkolnych. 

b. Współpraca ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa. 

c. Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy. 

d. Inicjowanie i ustalanie wspólnych działań wszystkich 

pracowników szkoły w celu poprawy bezpieczeństwa. 

e. Podejmowanie inicjatyw, zgłaszanie wniosków dotyczących 

nawiązywania współpracy z organizacjami pozarządowymi w 

celu tworzenia lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa i 

młodzieży. 

3) Od momentu przyjścia do szkoły do momentu wyjścia ze szkoły oraz 

podczas zajęć organizowanych przez placówkę poza terenem szkoły za 

bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła. 

4) Uczniowie przychodzą do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć 

i opuszczają teren szkoły natychmiast po ich zakończeniu, zgodnie z 

pisemną deklaracją składaną corocznie u wychowawcy klasy. 

5) Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych spełnia jeden 

nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły. 

6) Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 

edukacyjnych. 

7) Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć, 

dyżurów) jest możliwe pod warunkiem, że opiekę nad uczniami przejmie 

inny pracownik szkoły. 

8) W przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa za nieobecnego 

nauczyciela dopuszczalne jest łączenie grup uczniów i przekazanie 

jednemu nauczycielowi lub pracownikowi szkoły opieki nad grupą liczącą 

maksymalnie 30 osób. 

9) W przypadku braku możliwości sprawowania opieki nad uczniami przez 

pracowników pedagogicznych do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom są 

zobowiązani inni pracownicy szkoły na polecenie Dyrektora szkoły. 

10)Ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych po odnotowaniu w dzienniku zajęć. 

11)Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie 

zapewnić mu odpowiedniej opieki. 



12)Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć 

w szkole (u innego nauczyciela) jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu 

tego z nauczycielem przejmującym opiekę nad uczniem i po 

odnotowaniu w dzienniku zajęć. 

13)Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po 

uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów) 

przez wychowawcę lub innego pracownika szkoły w zeszycie kontaktowym 

przynajmniej dzień wcześniej. 

14)Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do natychmiastowego 

reagowania w przypadku stwierdzenia braku opieki nad uczniami i 

zagrożenia bezpieczeństwa dzieci oraz natychmiastowego powiadomienia 

o zaistniałym fakcie Dyrektora szkoły. 

15)Nauczyciele klas I-III po ostatniej/nich lekcji/zajęciach sprowadzają 

klasę/dzieci do szatni, a następnie po rozejściu się uczniów odbieranych 

przez rodziców lub upoważnione osoby oraz samodzielnie wracających ze      

szkoły, odprowadzają do właściwej sali dzieci zapisane do świetlicy lub na 

zajęcia pozalekcyjne. 

16)Nauczyciel, który odbywa ostatnią lekcję z daną klasą, informuje 

nauczyciela świetlicy o nieobecnościach uczniów zapisanych do świetlicy 

szkolnej. 

3. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie 

wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele 

oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice. 

4. Zasady organizacji wycieczek szkolnych oraz obowiązki opiekunów podczas 

wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy oraz 

regulamin wycieczek stanowiący załącznik nr 2 do Statutu. 

5. Zasady organizacji zajęć w sali komputerowej oraz korzystania z Internetu przez 

uczniów określa regulamin, który stanowi załącznik nr 7 do statutu; 

6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem pracowni komputerowej, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, zabezpiecza wyposażenie szkolnych komputerów 

w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na 

rozwój uczniów . 

7. Zasady organizacji zajęć w bloku sportowym oraz korzystania ze sprzętu 

sportowo-rekreacyjnego określa regulamin, który stanowi Załącznik Nr 10 do statutu; 
 



8. Skreślony 

9. Zasady organizacji zajęć na placu zabaw oraz korzystania ze sprzętu sportowo- 

rekreacyjnego określa regulamin, który stanowi Załącznik nr 12 do statutu; 

10. Procedura pomocy uczniowi poszkodowanemu stanowi Załącznik nr 13 do 

statutu. 
 
 

§ 14 

 
 

1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala wyznaczony przez Dyrektora pracownik 

szkoły, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe. 

2. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole 

szczegółowo reguluje wewnątrzszkolny regulamin dyżurów nauczycielskich                            

o bowiązujący na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu. Załącznik nr 3 

do Statutu. 

§ 15 

 

1. Szczególną opieką otoczone są: 

1) dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, mowy, 

wzroku; 

2) dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są 

szczególne formy opieki; 

3) dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z klas I w okresie adaptacji oraz 

przekraczające próg z klasy III do IV, 

4) dzieci o szczególnych uzdolnieniach. 

2. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na: 

1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych szkoły, doraźnej lub stałej 

pomocy finansowej, rzeczowej, 

2) zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i 

innych specjalistów zatrudnionych w szkole, 

3) zapewnieniu dzieciom z klas I-VI oraz oddziału przedszkolnego możliwości 

korzystania ze świetlicy szkolnej, 

4) organizacji zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami edukacyjnymi 

uczniów. 

 

2. Pomoc finansową przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych 



przepisach. Preferowana jest forma pomocy finansowej w postaci dofinansowania 

lub finansowania śniadań i obiadów, zakupu podręczników oraz odzieży. 

3. Zasady organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej regulują odrębne 

przepisy. Wewnątrzszkolna procedura udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej stanowi Załącznik nr 14 do statutu. 
 

§ 16 

 

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego 

z nauczycieli uczących w tym oddziale. 

2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy 

wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego 

opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący odpowiednio: 

   1) klasy I – III, 

2) klasy IV – VI. 

3. Decyzje w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor. 

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 

1) z urzędu; 

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału. 

6. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich 

załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni. 

7. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dzia ł  I I I  

 



Organy szkoły 

 

§ 18 

 

1. Organami szkoły podstawowej są: 

1) Dyrektor szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski, 

5) Inne organizacje. 

2. Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach 

planowanej i prowadzonej działalności. 
 

§ 19 

 
 

1. W przypadku wstrzymania wykonania uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny. 

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z 

przepisami prawa. 

3. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

§ 20 

 

1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole 

organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju 

sprawach należy do Dyrektora. 

2. skreślony 

 

§ 21 

 

Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań 

uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach: 

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

2) odpowiedzialności porządkowej, 

3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy. 
 



Dyrektor szkoły  

 

§ 22 

 

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 
 

§ 23 

 

1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i 
 

nadzorowanie pracy szkoły. 
 

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do 
 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 
 
 

§ 24 

 
 

Do Dyrektora należy w szczególności: 

1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawowa 

szkoły: 

a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji 

i promocji uczniów, 

  b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, 

przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów, 

c) występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły, w przypadkach, gdy uczeń permanentnie narusza 

postanowienia statutu szkoły w zakresie określonym w § 74 pkt. 8. 

d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach, w tym systematyczne obserwowanie lekcji i innych 

zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji 

obserwacji, 

e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad 

nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w 

odrębnych przepisach, 

f) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach 

Dziecka, 



g) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 

h) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

i) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 

j) przygotowanie i upowszechnienie tekstu jednolitego statutu szkoły. 

2. w zakresie spraw organizacyjnych: 

a) przygotowywanie projektów planów pracy szkoły, 

b) opracowanie arkusza organizacji szkoły, 

c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć, 

d) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych, 

e) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w klasie 

szóstej przeprowadzanego w szkole. 

f) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. w zakresie spraw finansowych: 

a) opracowywanie planu finansowego szkoły, 

b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej, 

c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie 

określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady 

gospodarki finansowej szkół, 

4. w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych: 

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą 

szkoły, 

b) organizowanie wyposażania szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

c) nadzorowanie sekretariatu szkoły, 

d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli 

oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych, 



e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac 

konserwacyjno – remontowych, 

f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego, 

5. w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych: 

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego 

w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły, 

c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej 

i powszechnej samoobrony. 

6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 
 

§ 25 

 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami. 

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności: 

1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły, 

2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

   3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły, 

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu 

ku temu niezbędnych warunków, 

5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie 

ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności: 

a) może zasięgać opinii w sprawach organizacji szkoły 

b) ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników 

szkoły, 

c) ustala regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

d) ustala kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia 

dodatków funkcyjnych i dodatku motywacyjnego, 

e) ustala plany urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami, 



6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie 

z ustalonym regulaminem. 
 

§ 26 

 

Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz. 

§ 27 

 

Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 
 

§ 28 

 

1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

2. skreślony 

 
 
 

Inne stanowiska k ierownicze  
 

§ 29 

 

1. Zasady tworzenia stanowiska wicedyrektora określają odrębne przepisy 

2. skreślony 

3. skreślony 

4. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go, o ile nie utworzono 

stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel szkoły, wyznaczony przez organ 

prowadzący. 
 

§ 30 

 

1. Do zakresu działania Wicedyrektora oraz osoby określonej w § 29 ust. 4 należy: 

zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności w szkole, 

1) nadzór nad bezpośrednią działalnością dydaktyczno – wychowawczą 

szkoły, 

2) bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli 

2. Szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora określa Dyrektor, powierzając to 

stanowisko. 

3. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres 

zastępstwa Wicedyrektora i osoby określonej w § 29 ust. 4 rozciąga się na 



wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora. 
 
 
 

Rada Pedagogiczna  
 

§ 31 

 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna. 
 

§ 32 

 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

szkole. 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także 

udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na 

wniosek Rady Pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor. 

4. Zasady funkcjonowania rady Pedagogicznej określa jej Regulamin działalności 

uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia; 

1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania 

zebrań Rady Pedagogicznej, 

2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej, 

3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 

4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie 

będących członkami tego organu szkoły. 

5. Regulamin Rady Pedagogicznej stanowi załącznik nr 4. 
 

§ 33 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów w trybie uchwały, 

3) skreślony 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole, 



5) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności, 

6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

7) skreślony 

8)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,  

    w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący 

    nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ 

prowadzący Szkołę, 

2) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi, 

3) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływanie 

z tych stanowisk, 

4) organizacje pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

5) projekt planu finansowego szkoły, 

6) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

7) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

8) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, 

stosownie do art. 56 cyt. Ustawy. 

4. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w 

innej sprawie. 

5. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze 

w szkole, 

2) deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach. 
 

§ 34 

 

1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania rady szkoły, do czasu jej 

utworzenia, sformułowane w przepisach prawa szkolnego. 

2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Rada Pedagogiczna 

w szczególności: 



1) uchwala i nowelizuje Statut, 

2) występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia 

Statutu albo niektórych jego postanowień art. 60 ust. 3 cyt. ustawy. 

3. W przypadkach niżej wymienionych Rada Pedagogiczna, wykonując zadania nie 

utworzonej rady szkoły, może zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i 

uczniów: 

1) przed uchwaleniem lub znowelizowaniem Statutu, 

2) przed podjęciem decyzji związanej z obsadą stanowiska Dyrektora i innych 

stanowisk kierowniczych w szkole, 

3) przed podjęciem decyzji o zaopiniowaniu przedłużenia kadencji obecnemu 

Dyrektorowi 

4) przed zaopiniowaniem planu finansowego szkoły 

5) przed zaopiniowaniem planu pracy szkoły 

6) skreślony 

7) w innych, istotnych dla szkoły sprawach. 

 

Rada Rodziców  

 
 

§ 35 

 

1. W szkole może działać Rada Rodziców stanowiący reprezentację rodziców 

uczniów. 

a) Rodzice zgłaszają uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania placówki 

dyrektorowi szkoły za pośrednictwem Rady Rodziców lub bezpośrednio, 

zachowując następującą drogę komunikacji: nauczyciel przedmiotu,  

wychowawca, pedagog, psycholog, wicedyrektor, dyrektor. 

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

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 

oddziału, z tym że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, a wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym 

szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych 

organach – z wyłączeniem wyboru przedstawicieli do rady szkoły, określa 

Regulamin działalności Rady Rodziców. 

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może 



być sprzeczny ze Statutem. 

5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale 

współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 

6. Rada rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub 

placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub 

placówki. 

7. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

realizowanego przez nauczycieli, 

b) 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; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania szkoły,; 

           3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora 

szkoły. 
 

§ 36 

 

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i 

innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności szkoły. 

2. Zasady wydatkowania środków funduszu określa Regulamin działalności Rady 

Rodziców. 

3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej funduszu. 
 
 

Samorząd Uczniowski  

 
 

§ 37 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie; 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany 



przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem 

szkoły. 
 

 

§ 38 

 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące 

takich podstawowych praw uczniów, jak: 

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

i stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i 

zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

 

Inne organizac je  
 

§ 38A 

 

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

stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o 

których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po 

uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej 

opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 
 



 

 

 

 

Dział  IV  

 

Organizacja szkoły 

 
 

Planowanie dz ia ła lności szkoły  

 
 

§ 39 

 

1. Okresem przeznaczonym na realizacje materiału programowego jednej klasy jest 

rok szkolny. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku 

szkolnego. 

3. Dyrektor szkoły na podstawie przepisów o organizacji roku szkolnego może 

ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

1) W dniach, o których mowa w ustępie 3, szkoła organizuje zajęcia 

wychowawczo-opiekuńcze adekwatnie do zdeklarowanych przez rodziców 

(prawnych opiekunów) uczniów potrzeb. 

2) Rodzice (prawni opiekunowie) składają oświadczenia woli w formie pisemnej. 

3) Zmiana oświadczenia woli wymaga formy pisemnej, nie później niż na dwa dni 

przed rozpoczęciem przerwy w zajęciach szkolnych. 
 
 

§ 40 

 

Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

1) plan pracy szkoły, 

2) arkusz organizacji szkoły, 

3) tygodniowy rozkład zajęć. 
 



 

§ 41 
 

1. Plan pracy szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy 

dydaktyczno – wychowawczej. 

2. Plan pracy szkoły przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna. 
 

§ 42 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz 

organizacji szkoły opracowywany przez Dyrektora z uwzględnieniem planu 

nauczania obowiązującego w szkole, zgodnym z ramowym planem nauczania 

wynikającym z przepisów. Arkusz tworzony jest do 30 kwietnia każdego roku 

a zatwierdzany do 30 maja danego roku przez organ prowadzący szkołę. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę 

pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę 

godzin przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, kół zainteresowań i 

innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący szkołę. 
 

§ 43 

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na   

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć kształcenia zintegrowanego określa ogólny przydział 

czasu na te zajęcia, a szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel. 
 

§ 44 

 

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne 

przepisy. 
 

Formy prowadzenia dz ia ła lnośc i  

dydaktyczno -wychowawcze j  

 

§ 45 

 



1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, 

prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. skreślony 

4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne – 

ich długość związana jest z możliwościami organizacyjnymi szkoły. 

5.  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.  

6.  Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel 

    prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

7.  Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze oraz rozwijające mogą być  

    realizowane w godzinach od 7.00 do 17.00. 

8.  W szkole może być wprowadzana zmianowość prowadzenia zajęć edukacyjno- 

    wychowawczych wynikająca z uwarunkowań organizacyjnych. 

§ 46 

 

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

którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym 

z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem oraz podręcznikami 

z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Program wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym oraz program 

nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dopuszcza do 

użytku w szkole, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dyrektor szkoły, na 

wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

1) Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, 

program nauczania ogólnego powinien być dostosowany do potrzeb i 

możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. 

2) Nauczyciele składają wnioski zgodnie z ustaloną przez dyrektora procedurą 

wewnętrzną. 

3) Ogół dopuszczonych do użytku przez dyrektora programów tworzy Szkolny 

Zestaw Programów Nauczania (SZPN). 
 

3. Dyrektor szkoły ogłasza na stronie internetowej szkoły oraz przez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń , szkolny zestaw podręczników, który będzie 



obowiązywał od początku następnego roku szkolnego. 

1) Ogół podręczników tworzy Szkolny Zestaw Podręczników (SZP). 

2) Nauczyciele składają wnioski o umieszczenie podręcznika w SZP zgodnie z 

ustaloną przez dyrektora procedurą wewnętrzną, która stanowi Załącznik nr 

15 do statutu. 
 

4. Liczbę uczniów w oddziałach szkolnych regulują odrębne przepisy. 

5. skreślony 

6. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach – ze względu na 

konieczność stworzenia specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa – dojdzie 

do podziału oddziałów na grupy. 

7. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 4 należy uwzględniać zasady 

wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość 

środków finansowych posiadanych przez szkołę. 

8. 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. 

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

liczących od 12 do 26 uczniów. 
 

 

§ 47 
 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe 

mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także w formie wycieczek 

i wyjazdów. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez 

szkołę środków finansowych. 

3. Liczbę uczestników zajęć dla uczniów zdolnych, zajęć wyrównawczych, 

logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych specjalistycznych 

określają przepisy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Liczba uczestników 

zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób. 

4. W szczególnych przypadkach liczba uczestników zajęć, o których mowa w pkt. 3 

może być inna. 
 
 



Świet l ica szkolna  

 

§ 48 

 

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły jest 

świetlica. 

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas 0-VI, którzy ze względu na czas 

pracy swoich rodziców lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole, a 

także inni uczniowie za zgodą Wychowawcy świetlicy lub Dyrektora szkoły. 

3. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie ustaleń szkolnej 

komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, powołanej przez Dyrektora szkoły. 

4. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza nabór do świetlicy do 

15 czerwca na następny rok szkolny. 

5. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: 

1) obojga rodziców pracujących, 

2) rodziców samotnie wychowujących dzieci, 

3) matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do 

samodzielnego życia 

4) umieszczone w rodzinach zastępczych, 

5) dojeżdżające 

6) z rodzin objętych nadzorem kuratora 

6. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej 

karty zapisu dziecka do świetlicy w wyznaczonym przez szkołę terminie. 

7. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor 

szkoły. 

8. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach 

w świetlicy powyżej 1 miesiąca, uczeń może być skreślony z listy dzieci 

uczęszczających do świetlicy szkolnej. 

9. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje 

Dyrektor. 
 
 

§ 49 
 

1. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

1) opieka nad dziećmi, które, ze względu na pracę zawodową rodziców nie 



mogą bezpośrednio po lekcjach wrócić do domów 

2) opieka nad dziećmi, które ze względu na miejsce zamieszkania i związane 

z tym dojazdy muszą przebywać na terenie szkoły poza godzinami 

lekcyjnymi 

3) pomoc dzieciom, które w domu rodzinnym nie mają odpowiednich 

warunków do odrabiania lekcji i wypoczynku. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez: 

1) odpowiednie zorganizowanie godzin pracy świetlicy 

2) wyposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne 

3) zapewnienie dzieciom możliwości zjedzenia ciepłego posiłku. 
 

 

 

§ 50 

 

1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów 

w grupie nie powinna przekraczać 25. 

2. Godziny pracy świetlicy corocznie ustala Dyrektor szkoły. 
 

§ 51 

 
 

1. Świetlicą kieruje Kierownik Świetlicy, jeżeli takie stanowisko zostanie 

zatwierdzone przez organ prowadzący szkołę w arkuszu organizacyjnym. 

2. W sytuacji braku stanowiska Kierownika Świetlicy oraz w razie potrzeb 

wynikających z organizacji pracy szkoły, Dyrektor szkoły przydziela nadzór nad 

pracą świetlicy Wicedyrektorowi lub wybranemu nauczycielowi świetlicy. 

3. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy, 

który jest integralną częścią planu pracy szkoły. 

4. Na terenie szkoły może działać świetlica środowiskowa. 

 

Bib l io teka szkolna  
 

§ 52 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownia szkolną, służącą realizacji potrzeb 

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, 

doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej 



wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie. 

2.  skreślony 

3.  Biblioteka zajmuje się zwłaszcza: 

1) udostępnianiem książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzeniem warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

3) rozbudzaniem i rozwijaniem indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabianiem i pogłębianiem u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowaniem różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 

społeczną.” 
 

 

§ 53 

 

1. Z Biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie, 

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 

3) rodzice, 

4) inne osoby – za zgodą Dyrektora. 

2. Status użytkownika Biblioteki potwierdza karta biblioteczna. 

3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

4. Obsługą finansowo-księgową biblioteki szkolnej zajmuje się pracownik 

administracji szkoły zgodnie z zakresem czynności. 

 

                                         § 54 

                                       skreślony 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dział  V  
 

Nauczyciele 

 

i inni pracow nicy szkoły 

 

 

Z a g a d n i e n i a podstawowe 
 

§ 55 

 

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

administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne 

przepisy. 

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

korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach 

określonych w Kodeksie karnym 

4. Organ prowadzący szkołę i Dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu 

występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia 

zostaną naruszone. 

5. Za szczególnie ważne w Szkole Podstawowa nr 22 uważa się respektowanie 

następujących zasad etycznych: 
 

1) Zasada poszanowania godności. 



a) Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest źródłem wszelkich 

jego praw i obowiązków, zarówno w aspekcie prawnym, jak i moralnym. 

Dyrekcja szkoły stoi na straży poszanowania tej godności przez 

pracowników i uczniów. 

b) Relacje między uczniami i pracownikami szkoły powinny być 

nacechowane zaufaniem, uprzejmością, życzliwością oraz 

poszanowaniem odmienności przekonań i światopoglądu. Nie można                  

nikogo dyskryminować z powodu  jakichkolwiek różnic 

światopoglądowych, ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, 

status społeczny, poglądy polityczne. 

c) Pracownicy szkoły i uczniowie nie powinni brać udziału w żadnych 

przedsięwzięciach uwłaczających ich godności lub godności innych, jak 

również podejmować zajęć mogących zaszkodzić dobremu imieniu ich 

lub szkoły. 

2) Zasada praworządności. 

a) Funkcjonowanie szkoły opiera się na prawie i przyjętych w jego ramach 

regulaminach. 

b) Wszyscy są zobowiązani stosować się do przepisów obowiązujących w 

szkole. 

c) Szkoła udostępnia uczniom i pracownikom Statut, Regulaminy i inne 

obowiązujące w niej przepisy. 

d) Uczeń, jak i pracownik szkoły ma prawo domagać się poszanowania 

swoich regulaminowych uprawnień. 

3) Zasada uczciwości. 

a) Uczciwość nauczyciela przejawia się w jego solidnej pracy 

wychowawczej i dydaktycznej oraz w sprawiedliwej, jawnej ocenie 

osiągnięć ucznia. 

b) Uczeń ma prawo wglądu do swoich prac i sprawdzianów, szczególnie 

tych ocenionych negatywnie. 

c) Relacje między nauczycielami, a uczniami winny układać się z 

zachowaniem stosownego dystansu i powagi oraz wzajemnej 

życzliwości. 

d) Niedopuszczalne jest uciekanie się do protekcji, zbytniej poufałości, 

wykorzystywanie związków rodzinnych i osobistych, a także 



formułowanie pomówień wobec nauczycieli i innych osób. 

e) Pracownicy pełniąc obowiązki kierują się interesem wspólnoty szkolnej i 

nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych (w trakcie zatrudnienia 

ani po jego ustaniu) z tytułu sprawowanego stanowiska, nie działają też 

w prywatnym interesie osób lub grup osób. 

4) Zasada odpowiedzialności. 

a) Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie 

unikając trudnych rozstrzygnięć. Zarządzając powierzonym majątkiem i 

środkami publicznymi, winni wykazywać należytą staranność i 

gospodarność. 

b) Pracownicy ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków 

publicznych, nadużywania władzy lub korupcji odpowiednim instytucjom 

lub organom. 

c) Pracownicy zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności 

decyzji podejmowanych w szkole bezpośredniemu przełożonemu lub w 

przypadku braku reakcji odpowiednim organom. 

5) Zasada jawności 

a) Pracownicy udostępniają interesantom żądanych przez nich informacji i 

umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawach. Odmowa udostępnienia informacji publicznej 

wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. 

b) Pracownicy nie ujawniają informacji stanowiących tajemnicę służbową 

ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych, 

zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia. 

6) Zasada rzetelności. 

a) W odniesieniu do nauczycieli rzetelność oznacza prowadzenie 

działalności dydaktycznej w służbie prawdzie. Nauczyciel przyznaje się 

do porażek, unika formułowania sądów i opinii w problematyce, w której 

nie jest specjalistą. Ma prawo do wątpliwości i stawiania pytań. 

b) Uczeń jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy nad stałym 

podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz zdobywania wiedzy przez cały 

okres nauki. W tym celu uczestniczy w zajęciach, wykonuje zlecone 

prace domowe oraz bierze aktywny udział w życiu szkolnym i 

kulturalnym. 



c) Prawem ucznia jest możliwie pełny dostęp do zasobów wiedzy i innych 

dóbr kultury zgromadzonych w szkole. Każdemu nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia uczeń może zadawać pytania dotyczące 

omawianych zagadnień, a także zgłaszać postulaty dotyczące 

przebiegu zajęć. 

  d) Pracownicy pełnią obowiązki w ramach prawa i działają zgodnie z 

prawem; podejmowane przez nich w ramach kompetencji 

rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest 

zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 

7) Zasada dbałości o kulturę osobistą. 

a) Członkowie społeczności szkolnej zachowują powszechnie przyjęte 

kanony kultury osobistej. 

b) Przejawem kultury osobistej jest w szczególności uszanowanie powagi 

miejsca i chwili poprzez odpowiednie zachowanie i strój podczas m.in. 

egzaminów, akademii, innych szkolnych uroczystości oraz w czasie 

reprezentowania szkoły na zewnątrz. 

8) Zasada poszanowania dóbr materialnych. 

a) Pracownicy szkoły i uczniowie zobowiązani są do poszanowania dóbr 

materialnych stanowiących jej bazę dydaktyczną i wyposażenie. 

b) Pracownicy i uczniowie przejawia troskę o techniczną sprawność i 

estetykę udostępnionych mu przedmiotów, urządzeń i zasobów. Nie 

mogą być tolerowane jakiekolwiek przejawy wandalizmu wobec dóbr 

materialnych szkoły, jak również ich kradzież. 

9) Zasada sprzeciwiania się patologiom życia szkolnego i społecznego. 

a) Każdy powinien być wyczulony na wszelkie patologie życia szkolnego i 

społecznego, bowiem bierna postawa wobec nagannych zachowań jest 

przyzwoleniem na brutalizację życia publicznego. 

10) Zasada dbania o dobre imię i wizerunek szkoły. 

a) Każdy członek społeczności szkolnej dba o promocję szkoły, propaguje 

jej sukcesy i osiągnięcia. 

b) Wszelkie postawy i opinie krytyczne winny być przedstawiane w 

dyskusjach wewnątrzszkolnych, by inspirować do przedsięwzięć 

służących doskonaleniu funkcjonowania szkoły. 

c) Powinnością wszystkich członków społeczności szkolnej jest unikanie 



działań wymierzonych w powagę i autorytet szkoły. 

d) Nie można prowadzić jakichkolwiek działań, powołując się na szkołę, 

jeśli w rzeczywistości są to przedsięwzięcia prywatne. 

e) Uczeń także po ukończeniu szkoły winien świadczyć swoim poziomem 

moralnym i intelektualnym, dbać o dobre imię szkoły. 

f) Pracownik, także po ustaniu zatrudnienia powinien dbać o dobre imię 

szkoły. 
 
 

§ 56 

 

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania 

określają odrębne przepisy. 
 
 

§ 56A 
 
 

1. Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania regulują odrębne 

przepisy. 2. Procedury Prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Przebiegu 

Nauczania stanowią Załącznik nr 8 do statutu. 
 
 
 

Zakres zadań nauczyc ie l i  

 

przepisy ogólne  

 

§ 57 

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich 

zdrowie, a także poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz 

sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów. 

3. skreślony 

 

§ 58 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz 

jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo 



powierzonych jego opiece uczniów. 

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim: 

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie 

i bezpieczeństwo, 

2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w 

szczególności poprzez: 

a) realizację obowiązujących programów nauczania, 

b) stosowanie właściwych metod nauczania, 

c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 

d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie 

zajęć, 

e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji 

działalności pedagogicznej, 

3) dba o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny, 

4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz 

zainteresowania, 

5) udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, 

w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów. 
 

§ 59 

 

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady 

Pedagogicznej, na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 cyt. ustawy. 
 
 

§ 60 
 

Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne 

doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, w szczególności poprzez: 

1) pracę własną, 

2) udział w pracach zespołu przedmiotowego, 

3) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej. 
 

§ 61 

 



1. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy 

nauczycieli określają odrębne przepisy. 

2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny na podstawie szkolnego planu nadzoru 

pedagogicznego. 

3. Zadania Dyrektora wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego 

określają odrębne przepisy. 
 
 
 

§ 62 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 

tworzą zespół przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora, 

przewodniczący zespołu. 

3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny. 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów 

realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów 

pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów 

nauczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobów badania wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, 

warsztatów szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, 

innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 
 

Zakres zadań wychowawcy  

 

§ 63 

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia 



się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w 

zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności 

szkolnej. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego rozwijające 

jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy, 

3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami 

zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO), 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), 

uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu 

uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych 

uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń 

szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki, 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza w okazywaniu im pomocy w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od 

rodziców pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły, 

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

3. Organizacje i formy udzielania na terenie szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2 

pkt. 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy 

psychologicznej i pedagogicznej. 
 

§ 64 

 

1. Realizując zadania wymienione w § 63 ust.2 pkt 5, wychowawca w szczególności 



spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, konsultacjach 

organizowanych w terminach ustalonych w planie pracy szkoły i organizacji roku 

szkolnego. 

2. Informacje o terminach wywiadówek rodzice otrzymują na początku roku 

szkolnego. 

3. W wywiadówkach uczestniczą też, w formie konsultacji, nauczyciele nie będący 

wychowawcami. 

4. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

5.  Wychowawca klasy ustala działania opiekuńczo-wychowawcze dotyczące życia klasy, 

    akceptowane przez większość rodziców w danym oddziale. 

§ 65 

 

1. W szkole istnieje zespół wychowawczy. 

2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje, powołany przez Dyrektora, 

przewodniczący zespołu. 

3. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują: 

1) realizowanie zadań zawartych w programie wychowawczym szkoły 

2) zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci 

3) współpraca z rodzicami i innymi organizacjami środowiskowymi 

4) organizowanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji. 
 
 

Zakres zadań pedagoga szkolnego 

 

§ 66 

 

1. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych 

i psychofizycznych uczniów, 

2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej 

potrzebującym tego uczniom, 

3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, 

4) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne, 

5) inicjowanie działań o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym 



i resocjalizacyjnym, 

6) udzielanie pomocy w rozpoznawaniu i rozwijaniu zdolności i zainteresowań 

uczniów, 

7) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich 

trudności w wychowywaniu własnych dzieci, 

8) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy 

z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze. 

2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, 

zatwierdzany przez Dyrektora. 

3. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej 

pracy. 

4. Pedagog szkolny dokumentuje swoja działalność na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

5. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności: 

1) może przeprowadzać wywiady środowiskowe, 

2) może korzystać z dokumentów pozostających na terenie szkoły, 

3) współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją 

i, stosownie do potrzeb, innymi podmiotami. 
 

§ 66A 

 

Zakres zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa 

1. Zakres zadań szkolnego koordynatora: 

1) wynika z analizy zagrożeń dla uczniów i potrzeb szkoły w tym zakresie, 

2) polega głównie na obserwacji istniejących w szkole lub w jej otoczeniu 

zjawisk i zdarzeń mających negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo 

uczniów oraz wszystkich podmiotów szkolnych. 

2. Dla poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach koordynator wykonuje 

następujące zadania: 

1) inicjuje działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich 

podmiotów szkolnych, np.: 

a) organizowanie spotkań wychowawców, 

b) projektowanie spotkań z rodzicami, 

c) proponowanie tematyki i form szkoleniowych dla nauczycieli, 

rodziców, 



d) uczniów, wynikających z potrzeb szkoły/placówki, 

e) nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi środowiskiem lokalnym, 

2) analizuje potrzeby szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz 

wnioskuje o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w celu 

realizacji programów i projektów edukacyjnych promujących 

bezpieczeństwo, 

3) ocenia stanu bezpieczeństwa szkoły i przedstawia wnioski na 

posiedzeniach rady pedagogicznej. Wnioskuje o ujęcie niezbędnych 

priorytetów dotyczących poprawy bezpieczeństwa w planie pracy szkoły, 

4) korzysta ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej oraz przekazuje 

uzyskaną wiedzę i umiejętności wszystkim pracownikom, dba o 

opracowanie i przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w 

sytuacjach kryzysowych (m.in. postępowanie w sytuacji różnych zagrożeń, 

postępowanie z uczniem, który uległ wypadkowi, postępowanie wobec 

ucznia, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź innych środków 

odurzających), 

5) podejmuje działania mające na celu kształtowanie umiejętności 

zagospodarowania czasu wolnego czasu wolnego i promowania zdrowego 

stylu życia poprzez: 

a) koordynowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym edukacyjnych 

opiekuńczo – wychowawczych, profilaktycznych i pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej dla podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa w szkole, 

b) koordynowanie realizacji zadań statutowych szkoły w tym zadań 

opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych, 

6) podejmuje działania mające na celu ochronę uczniów przed 

niepożądanymi treściami w Internecie. 

3. Przy realizacji zadań koordynator do spraw bezpieczeństwa współpracuje z 

wszystkimi pracownikami szkoły, a zwłaszcza z pedagogiem szkolnym oraz 

koordynatorem do spraw promocji zdrowia. 
 
 
 

Zakres zadań innych pracowników szkoły  

 



§ 67 

 

1. W szkole funkcjonują pracownicy administracyjni. 

2. Tworzenie etatów pracowników administracyjnych jest uzależnione od decyzji 

organu prowadzącego szkołę i corocznie zatwierdzane w arkuszu organizacyjnym 

szkoły. 

3. Pracownicy wymienieni w ust. 1 zapewniają funkcjonowanie szkoły od strony 

administracyjno – ekonomicznej 

4. Zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników 

administracyjnych określa Dyrektor szkoły. 
 

§ 68 

 

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy obsługi. 

2. Tworzenie etatów pracowników obsługi jest uzależnione od decyzji organu 

prowadzącego szkołę i corocznie zatwierdzane w arkuszu organizacyjnym szkoły. 

3. Pracownicy wymienieni w ust. 1 zapewniają funkcjonowanie szkoły od strony 

technicznej. 

4. Zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników obsługi 

określa Dyrektor szkoły. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział VI 

 

Uczniowie  

 

Zasady rekrutac j i uczniów  

 

§ 69 

 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności. 

2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych i oddziału 

przedszkolnego określa organ prowadzący szkołę. 

3. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 6 roku życia. 

4. Warunki rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej określa Ustawa. 

5. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor po 

zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego ucznia zamieszkałego 

w obwodzie szkoły podejmuje Dyrektor szkoły rejonowej na wniosek rodziców.(prawnyc

h opiekunów) po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. 



 

§ 70 
 

1. Dziecko jest rekrutowane do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego.                         

2. O przyjęciu uczniów do pozostałych klas decyduje Dyrektor.                                      

3. Do szkoły przyjmuje się:                                                                    

  1) z urzędu do klasy I – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,                                      

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza 

obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego na podstawie określonych kryteriów.                                                

4. Przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, 

wymaga zawiadomienia Dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.                                  

5. Szczegółowe zasady rekrutacji określa organ prowadzący szkołę.                                 

6. Do oddziału przedszkolnego dzieci są przyjmowane w oparciu o liczbę 

zgromadzonych punktów, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy i określonymi 

przez organ prowadzący.                                                                     

7. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok 

szkolny 2016/2017 

a. Kryteria przyjęcia 

   

L.p. Kryteria Wartość punktowa 

1 Kandydat zamieszkujący* we Wrocławiu 500 

 
2 

Kandydat uczęszczający, w roku szkolnym poprzedzającym rok 
szkolny, na który odbywa się rekrutacja, do przedszkola w zespole 
szkolno-przedszkolnym i rekrutujący się do szkoły w tym zespole 

 
200 

3 
Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej** 

50 

 

 
 

 

4 

Kandydat posiadający rodzeństwo 

w wybranej szkole lub przedszkolu (także 
działających w ramach zespołu szkół lub 
zespołu szkolno-przedszkolnego). 

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo 

kończy edukację w szkole lub przedszkolu w 
roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 
na który odbywa się rekrutacja 
*** 

 
dwoje 

lub więcej rodzeństwa 

 

22 

 
 

jeden brat albo siostra 

 
 

21 

 
5 

 

Kandydat posiadający rodzeństwo zgłaszane 
jednocześnie do klasy I w tej samej szkole 

dwoje 
lub więcej rodzeństwa 

11 

jeden brat albo siostra 10 

 

6 
Kandydat posiadający rodzeństwo poniżej 
18 roku życia pozostające we wspólnym 
gospodarstwie domowym **** 

dwoje 

lub więcej rodzeństwa 
3 

jeden brat albo siostra 2 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie* to: 
 



a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym 
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2016 r. 

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem 
 

b. Wymagane dokumenty potwierdzające kryteria: 

1. * oświadczenie  o  spełnieniu  kryterium  nr  1  -  zgodne  z  załącznikiem  nr  1  do  
Uchwały  Nr  XX/403/16  Rady Miejskiej  Wrocławia  z dnia  21  stycznia  2016  r. w  sprawie  

kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły 
podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły 
podstawowej, 
2. ** dokumenty  poświadczające  objęcie  dziecka  pieczą  zastępczą  zgodnie  z  ustawą  z  

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135       
z późn. zm.), 
3. *** oświadczenie o spełnieniu kryterium  nr  4  -  zgodne  z  załącznikiem  nr  2 do  

Uchwały  Nr XX/403/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wraz           
z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej 
prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, 

**** oświadczenie o  spełnieniu  kryterium  nr  6  zgodne  z  załącznikiem  nr  3  do  Uchwały Nr XX/403/16 
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie  kryteriów wraz z liczbą  punktów,  w  postępowaniu  
rekrutacyjnym   do  klasy  I  publicznej  szkoły     podstawowe prowadzonej   przez   Miasto,   dla   
kandydatów   zamieszkałych   poza   obwodem   danej   szkołypodstawowej. 

 

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej  za złożenie  fałszywego  oświadczenia”  (art. 20t ust. 6 

ustawy z dnia 7 września 1991 r.        o systemie oświaty). 

 

c. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a 
także terminy składania dokumentów  

 

postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego 

 

do 23.05.2016 r. 

Złożyć wniosek w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu 

Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4 (pok.439) - dotyczy 
wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych posiadających 
orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej 

25.04 – 10.05.2016 r. 

25.04.2016 r. od godz. 8.00 
10.05.2016 r. do godz. 14.00 

Wypełnić w systemie zgłoszenie lub wniosek, wybrać szkoły, 

wydrukować zgłoszenie lub wniosek 

25.04 – 10.05.2016 r. 

w godz. 8.00 - 15.00 

Złożyć w szkole I-go wyboru wydrukowane zgłoszenie lub wniosek, 

podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna wraz z wymaganymi 
dokumentami 

23.05.2016 r. 

od godz. 8.00 

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru lub na stronie 

rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka (Lista kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) 

24 - 25.05.2016 r. 

w godz. 8.00 - 15.00 

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, 

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

30.05.2016 r. 

od godz. 8.00 

Sprawdzić wyniki rekrutacji elektronicznej w szkole I-go wyboru lub 

na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka (Lista 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych) 

Niezwłocznie 
Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku 

szkolnego w innej szkole 

postępowanie uzupełniające (w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w 

SP 22 )odbywa się bez narzędzi elektronicznych 

31.05. - 2.06.2016 r. 

w godz. 8.00 - 15.00 

Złożyć wydrukowane zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez 

rodzica/prawnego opiekuna, wraz z  wymaganymi  dokumentami 
do szkoły podstawowej nr 22 dysponującej wolnymi miejscami 

dalsze terminy ustalone będą przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej danej szkoły 

w zależności od terminu zakończenia postępowania odwoławczego 



w terminie jednego dnia od ostatniego 
dnia na rozpatrzenie w postępowaniu 

rekrutacyjnym odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 
zgodnie z art. 20zc ust. 9 ustawy 2)

 

 

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru 

w terminie nie krótszym niż 2 dni od 

dnia podania do publicznej wiadomości 
listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 
w postępowaniu uzupełniającym 1)

 

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, 

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

w terminie ustalonym przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
danej szkoły w zależności od terminu 

zakończenia postępowania 
odwoławczego 

 

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru 

od dnia wywieszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz listy wolnych miejsc 
rekrutacja do szkół podstawowych, które dysponują wolnymi miejscami, 

odbywa się bez narzędzi elektronicznych, 

na podstawie kryteriów rekrutacji uzupełniającej 

31.08.2016 r. Lista kandydatów przyjętych w podziale na klasy 
1) 

Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni roboczych na dokonanie czynności 

jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze 
 

2)  
Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu 

o najbliższy dzień roboczy. 

d. Sposób przeliczania  - sumowanie punktów uzyskanych za poszczególnr kryteria. 

  

e. Rekrutacja uzupełniająca 
 

 

1. Uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły mają zagwarantowane miejsce w 
placówce 

2. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, w tym do klas 
pierwszych, decyduje dyrektor szkoły 

 

 

 

Prawa i obowiązki ucznia  

 

§ 71 

 

Uczeń ma w szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym, 



5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym 

dobra innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce, 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i 

zawodowego, 

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

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

11)wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania 

się w organizacjach działających w szkole. 
 

§ 72 

 

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do: 

1) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów, 

2) podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli, 

3) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz 

właściwego zachowania w ich trakcie, tzn.: 

a) Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach 

szkolnych, 

b) Przygotowania się do zajęć zgodnie z zasadami określonymi 

w przedmiotowych systemach oceniania dla poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, 

c) Zachowywania się zgodnie z modelem absolwenta zawartym 

w programie wychowawczym szkoły oraz kryteriami oceny 

zachowania ujętymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania 

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły zgodnie z modelem absolwenta 

zawartym w programie wychowawczym szkoły oraz kryteriami oceny 

zachowania ujętymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i z Kartą 

oceny opisowej zachowania, 

5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 



6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

7) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na 

zajęciach edukacyjnych, tzn: 

a) Do 5 dnia następnego miesiąca po powrocie do szkoły w formie 

pisemnej w zeszycie kontaktów lub za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego 

b) Ustnie lub pisemnie (w zależności od ustaleń z wychowawcą klasy) 

przez rodziców na najbliższym zebraniu(konsultacjach) z 

wychowawcą klasy 

c) Zwolnienie z zajęć na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

wymaga wcześniejszej formy pisemnej w zeszycie kontaktowym lub 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego, w której podano 

przyczynę, dzień i godzinę wyjścia ze szkoły 

8) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju, tzn: 

a) Uczeń ma obowiązek noszenia odpowiedniego stroju szkolnego, 

tzn. zakrywające kolana spodnie, spódnica nie krótsza niż do kolan, 

bluzka, bluza, sweter itp., z długimi lub krótkimi rękawami, 

zakrywającymi ciało. 

b) Strój szkolny powinien być zawsze czysty. 

c) Uzupełnienie galowego stroju szkolnego stanowi tarcza szkolna, 

której wzór stanowi załącznik do statutu. 

d) W/w strój nie obowiązuje w czasie zajęć o charakterze turystyczno - 

rekreacyjnym. 

e) W okresach określonych przez Dyrektora szkoły uczniowie mają 

obowiązek noszenia obuwia zmiennego. 

f) W czasie świat państwowych, uroczystości, imprez oficjalnych, 

diagnoz i sprawdzianów zewnętrznych, określonych w Kalendarzu 

Życia Szkoły, uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego (biała 

bluzka/koszula, granatowe/czarne długie spodnie, granatowe/czarne 

spódnica nie krótsza niż do kolan). 

g) Na zajęciach wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej 

obowiązujący strój corocznie ustala we wrześniu nauczyciel 

przedmiotu. 

h) Wyzywające dodatki typu: farbowane włosy, malowane paznokcie, 



makijaż, rzucająca się w oczy oraz niebezpieczna biżuteria są 

zabronione. 

9) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły zgodnie z następującymi zasadami: 

a) Uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) 

w zeszycie kontaktowym na posiadanie i korzystanie na terenie 

szkoły z telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego. 

b) W czasie trwania zajęć edukacyjnych ucznia obowiązuje całkowity 

zakaz używania aparatu komórkowego oraz innego sprzętu, który 

powinien być wyłączony i schowany. 

c) Poza zajęciami edukacyjnymi( przerwy, czas przed i po zajęciach) 

telefon może być używany wyłącznie w trybie „milczy”. 

d) W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania przez uczniów 

sprzętu do odtwarzania muzyki, filmów ,itd. 

e) Naruszenie przez ucznia zasad a) do d) powoduje zabranie 

urządzenia do depozytu. Sprzęt odebrać od wychowawcy może 

tylko rodzic lub prawny opiekun ucznia. 

f) Szkoła nie odpowiada za zaginięcie, zniszczenie bądź kradzież 

telefonów oraz urządzeń elektronicznych przyniesionych przez 

ucznia. 

g) Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz nagrywania 

dźwięku i obrazu za pomocą telefonu oraz innych urządzeń 

elektronicznych. 

2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia 

tytoniu. 

3. Dyrektor szkoły może na bieżąco wydawać - w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną 

- zarządzenia porządkowe regulujące zachowanie uczniów. 

4. Zasady udziału uczniów w zawodach sportowych, konkursach, festiwalach, 

akcjach, itp. (reprezentowanie szkoły na zewnątrz) określa procedura wewnętrzna, 

która stanowi Załącznik nr 16 do statutu. 

 

Nagrody i kary  

 

§ 73 



 

1. Ucznia można nagrodzić za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce, 

2) sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i konkursach tematycznych 

3) wzorową postawę moralną 

4) aktywność na forum klasy, szkoły lub pozaszkolną 

5) osiągnięcia sportowe 

6) wzorowe zachowanie 

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są: 

1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy, 

2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów szkoły, 

3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców, 

4) dyplom uznania od Dyrektora, 

5) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora, 

6) nagroda Dyrektora dla najlepszego Absolwenta SP 22 przyznana jako 

nagroda Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego. Regulamin 

stanowi załącznik nr 6. 

7) wpis do „Złotej Księgi”. 

2. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może 

postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie. 

3. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę. 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności 

szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

5. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie. 
 

§ 74 

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie 

obowiązkom, o których mowa w § 72, uczeń może zostać ukarany; 

1) upomnieniem wychowawcy klasy, 

2) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji z zastrzeżeniem ust.1a, 

3) upomnieniem lub naganą Dyrektora, 

4) pozbawieniem pełnionych na forum szkoły funkcji z zastrzeżeniem ust.1a, 

5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych (zabawy, 

wycieczki) 

6) obniżeniem oceny zachowania – do najniższej włącznie, 



7) przeniesieniem do równoległej klasy 

8) przeniesieniem do innej szkoły w przypadkach, gdy uczeń: 

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 

b) demoralizuje innych uczniów, 

c) świadomie dewastuje mienie, 

d) namawia, bądź zmusza do stosowania używek, 

e) celowo i notorycznie nie pozwala na prowadzenie zajęć, 

uniemożliwiając uczniom zdobywanie wiedzy, 

f) dopuszcza się wymuszeń, wyłudzeń, zastraszania wobec innych, 

g) opuścił ponad połowę zajęć bez usprawiedliwienia 

9) w przypadku uchybień obowiązkom określonym w § 74 ust. 1 pkt. 3, 

ponadto koniecznością odbycia dodatkowych zajęć zwiększających szanse 

edukacyjne ucznia w wymiarze określonym w szkolnej procedurze. 

1a. Nie dotyczy funkcji pełnionych z wyboru. 

2. Przeniesienia ucznia do innej szkoły dokonuje Kurator Oświaty na wniosek 

Dyrektora szkoły. 

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie 

mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą 

ucznia. 

3a. W przypadku stwierdzenia celowego zniszczenia mienia szkolnego, uczeń oprócz 

nałożonej kary, może być wezwany do usunięcia na swój koszt wyrządzonej 

szkody lub prac społecznych na rzecz szkoły zgodnie ze szkolną procedurą. 

4. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, nakłada Dyrektor. 

5. O nałożonej karze informuje się rodziców. 

6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. 

Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której 

mowa w ust. 4. 

7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 

Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

8. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Przepisy z ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że 

przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 
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Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 

Zasady oceniania bieżącego  

 

§ 75 

 

1. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów są określone 

w dokumencie Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, który stanowi załącznik do 

statutu 

 

§ 76 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia 

zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia 

określonych w statucie szkoły. 

§ 76A 

 

1. W celu monitorowania poziomu opanowania wiadomości i umiejętności 

określonych podstawą programową kształcenia ogólnego nauczyciele prowadzą 

diagnozy wiadomości i umiejętności. 



2. Diagnozy przeprowadza się zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny, ale 

nie rzadziej niż dwa razy w roku – na początki i na końcu roku szkolnego. 

3. Diagnozy mogą być prowadzone we współpracy z instytucjami zewnętrznymi. 
 

§ 77 - § 102 

skreślone 

 

§ 103 

 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu 

opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących 

podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej, określonych w odrębnych przepisach. 

2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

3. Przewodniczącym Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego jest Dyrektor szkoły lub 

powołany przez niego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem 

sprawdzianu, zastępca przewodniczącego spośród nauczycieli zatrudnionych 

w szkole. 

4. Obowiązki Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego, termin, tryb 

przygotowań i przebieg sprawdzianu określają odrębne przepisy. 
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Oddział przedszkolny 

 

Postanowien ia ogólne  

 

§ 104 

 
 

1. Oddziały przedszkolne działające w Szkole Podstawowej nr 22, zwane są dalej 

oddziałami przedszkolnymi w Szkole, która : 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone 

w odrębnych przepisach. 

2. Oddziały przedszkolne w Szkole prowadzą wychowanie przedszkole dla dzieci w 

wieku 5 - 6 lat, objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnego. 

 

Cele i zadania oddzia łu przedszko lnego  

 
 

§ 105 

 
 

Oddział przedszkolny w szkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą 

i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach 

bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

 



§ 106 

 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej 

edukacji; 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego 

radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego 

znoszenia stresów i porażek; 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne 

w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce 

dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie 

do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym 

i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich 

przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki 

plastyczne; 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, 

grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych 

wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

 

§ 107 
 
 

1. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 106 ust. 1 oddział 

przedszkolny realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych: 



1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania 

się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach 

zadaniowych; 

2) kształtowanie czynności samoobsługowych,  nawyków higienicznych 

i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują 

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 

7) wychowanie przez sztukę; 

8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, 

budzenie zainteresowań technicznych; 

9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych 

i w unikaniu zagrożeń; 

10)wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 

11)wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją 

matematyczną; 

12)kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; 

13)wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

 

Sposoby realizacji zadań oddziału przedszkolnego 

 

§ 108 
 
 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale przedszkolnym 

prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania 

przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego 

dla poszczególnych grup. 

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań 

ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera: 

1) szczegółowe cele edukacyjne; 



2) tematykę materiału edukacyjnego; 

3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród 

programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub: 

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi 

nauczycielami; 

2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów); 

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz 

z dokonanymi zmianami. 

5. Procedura wyboru programu nauczania wynika z załącznika nr 15 do statutu. 

 

§ 109 
 
 

Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwojga 

nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor zapewnia zachowanie 

ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy. 

 

§ 110 
 

1. Szkoła zapewnia wychowankom oddziału przedszkolnego pełne bezpieczeństwo 

w czasie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz w czasie zajęć 

poza szkołą poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w statucie szkoły; 

2) zagospodarowanie czasu przebywania w szkole w rozliczeniu 

tygodniowym według zasad: 

a) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym 

czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielki udziale 

nauczyciela; 

b) co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie 

szkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane są gry i 

zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, 

porządkowe i ogrodnicze); 

c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia 

dydaktyczne, realizowane według wybranego programu 

wychowania przedszkolnego; 



d) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje 

dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, 

organizacyjne i inne; 

3) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który 

uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, 

różnorodność zajęć w każdym dniu. 

4) liczebność grup ustalana jest corocznie przez Organ Prowadzący. 

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna 

 
 
 

§ 111 
 

W Szkole Podstawowej nr 22 dla dzieci z oddziałów przedszkolnych organizuje się 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, 

rodzicom i nauczycielom, o której mowa w załączniku nr 14 statutu. 
 

§ 112 

 

1. Indywidualizacja pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

polega na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka; 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości 

percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka; 

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości 

i umiejętności dziecka; 

4) umożliwianiu dziecku z niepełnosprawnością korzystania ze 

specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych, w miarę 

możliwości placówki. 

 

§ 113 
 

1. Zajęcia wyrównawcze organizuje się dla dzieci, które mają znaczne trudności w 

uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z 

podstawy programowej. 

1) zajęcia prowadzone są przez nauczycieli –wychowawców grupy. 

2) Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób. 



3) Objęcie dziecka zajęciami wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica. 

4) O zakończeniu zajęć wyrównawczych decyduje Dyrektor, po zasięgnięciu 

opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii 

Zespołu. 

5) Nauczyciel zajęć wyrównawczych i specjalistycznych jest obowiązany 

prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć dodatkowych oraz 

systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań 

przyrostu wiedzy i umiejętności dzieci objętych tą formą pomocy. 

 

 

§ 114 
 

1. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to między innymi: 

1) korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla dzieci, u których 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą 

nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; 

liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów; 

2) logopedyczne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które 

powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele 

posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć 

do 4 dzieci; 

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, 

organizowane dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 

uczniów. 

2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele 

i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

 

§ 115 

 

Za zgodą Organu Prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 

 

§ 116 
 



O objęciu dziecka zajęciami wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi 

decyduje Dyrektor. 

 

§ 117 
 

O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje 

Dyrektor na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

§ 118 

 

Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, 

psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do 

prowadzenia zajęć specjalistycznych. 

§ 119 
 

1. Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, 

którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do oddziału 

przedszkolnego obejmuje się obowiązkowym indywidualnym przygotowaniem 

przedszkolnym. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w 

poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor 

organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie 

określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb 

edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi nauczyciel, któremu Dyrektor 

powierzył prowadzenie tych zajęć. 

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnych nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu lub szkole. 

5. Zajęcia indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) prowadzi się 

w domu rodzinnym dziecka lub szkole. 

6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy 

wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych dziecka. 

7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego, Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od 



realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz 

warunków, w których zajęcia są realizowane. 

8. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia 

zajęć indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz formy 

i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego realizuje się w wymiarze uzgodnionym z Organem 

Prowadzącym. 

10. Dzieciom objętym indywidualnym obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do oddziału 

przedszkolnego w szkole, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im 

pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor w miarę posiadanych możliwości, 

uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, 

organizuje różne formy uczestniczenia w życiu oddziału przedszkola. 

 

Organizacja oddziału przedszkolnego 

 

§120 
 

Oddział przedszkolny jednostką organizacyjną Szkoły Podstawowej nr 22 

obejmujący dzieci w wieku 5 i 6 lat, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, 

uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

 

§ 121 
 

Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego ustala się na 8 godzin dziennie, 

od 8.00 do 16.00. 

 

§ 122 
 

Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00-16.00. 
 

§ 123 
 

Oddział przedszkolny w szkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem 

przerw ustalanych przez Organ Prowadzący, na wniosek dyrektora szkoły. 

 

§ 124 



 

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 
 

§ 125 
 

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego, liczba dzieci 

w oddziale może być niższa. 

 

§ 126 
 

Odbieranie dzieci z oddziału przedszkolnego trwa do godziny 16.00. 
 

§ 127 
 

Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 
 

§ 128 
 

1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oddziale mogą być prowadzone 

zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, nauka języka angielskiego, rytmika, 

zajęcia sportowe i inne. 

2. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych 

dzieci i wynosi około 30 minut. 

 

§ 129 
 

1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe, zorganizowane na wniosek 

Rady Rodziców są odpłatne. 

2. Wysokość opłat i sposób uiszczania opłat za zajęcia dodatkowe reguluje umowa 

zawarta pomiędzy organizatorem zajęć, a rodzicami dzieci. 

 

§ 130 
 

Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, 

zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. 

 

§ 131 
 

1. Organizację pracy oddziału przedszkolnego w szkole określa ramowy rozkład 

dnia ustalony przez dyrektora na wniosek wychowawców oddziałów 

przedszkolnych i Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 



i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Proporcje 

zachowania czasu przebywania w oddziale w rozliczeniu tygodniowym wynoszą: 

1) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę ( w tym czasie dzieci 

bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 

2) co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie szkolnym, na 

boisku, w parku ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia 

sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.); 

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, 

realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. 

 

§ 132 
 

Ramowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym 

 
 
 

1. W oddziale przedszkolnym w szkole obowiązuje wychowanków ramowy rozkład 

dnia wynikający z realizacji obowiązującej podstawy programowej uzupełniany o 

 zajęcia dodatkowe. 

 

2. Ramowy, szczegółowy rozkład dnia jest ustalany corocznie i podawany do 

wiadomości rodzicom (prawnym opiekunom) na pierwszych zebraniach 

z rodzicami. 

3. Ramowy rozkład dnia może ulegać zmianie za zgodą dyrektora. 

 

CZAS 

 

CZYNNOŚCI/ RODZAJ ZAJĘĆ 
 

8.00 – 9.00 

 

Organizowanie dnia pracy. 

 

9.00 – 12.00 

 

Realizacja zadań w ramach obszarów określonych w podstawie 

programowej      dla      oddziałów      przedszkolnych      realizujących 

obowiązkowe     roczne     przygotowanie     przedszkolne.     Zajęcia 

dodatkowe. 
 

12.00 – 12.30 

 

Obiad 

 

12.30 – 16.00 

 

Realizacja zadań w ramach obszarów określonych w podstawie 

programowej      dla      oddziałów      przedszkolnych      realizujących 

obowiązkowe     roczne     przygotowanie     przedszkolne.     Zajęcia 

dodatkowe. 



 
 

Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym 

 
 

§ 133 
 

Świadczenia oddziału przedszkolnego w zakresie nauczania, wychowania i opieki, 

w wymiarze 8 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. 

§ 134 
 

Bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki, o których mowa 

w § 133 realizowane są w czasie: od godziny 8.00 do godziny 16.00. 

§ 135 
 

Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 8 godzin 

dziennie ustala się opłatę w wysokości ustalonej przez Organ Prowadzący za każdą 

rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń oddziału przedszkolnego. 
 

§ 136 

 

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat oraz liczbę godzin przekraczającą wymiar 

świadczeń, o którym mowa § 135 określi umowa o świadczeniu usług zawarta 

pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka. 
 

§ 137 

 

Opłata, o której mowa w § 135 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych 

organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych). 
 
 
 

§ 138 

 

1. Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 136, rodziców (opiekunów prawnych) 

posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we 

wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem ust 2. 

2. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające 

naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 

 
 

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych 

 



§ 139 
 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą oraz 

odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece dzieci. 

 

 

 

§ 140 
 

1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece 

dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

2) otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola; 

3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego 

programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form 

organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia 

dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień; 

4) tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy 

dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków 

dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), 

dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

5) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności 

dzieci. Informowanie o jego osiągnięciach lub brakach, rodziców (prawnych 

opiekunów) 

6) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub 

zainteresowań; 

7) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci; 

8) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne 

kontakty z rodzicami dzieci; 

9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych: 

10)przestrzeganie dyscypliny pracy; 

11)prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i 

miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału. 



12)kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego 

godności osobistej; 

13)dbanie o wystrój sali powierzonej opiece; 

14)opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania 

przedszkolnego dyrektorowi; 

15)wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego 

oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami 

Rady Pedagogicznej. 

 

 

§ 141 
 

1. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez: 

1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, 

warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań; 

2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój 

fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania; 

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, 

a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi; 

4) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie 

porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy; 

5) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą 

lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne; 

6) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności 

i odporności na niepowodzenia; 

7) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych 

  postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, 

   współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali; 

8) okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka; 

9) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami 

   poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi; 

10)współpracę z rodzicami; 

11)wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą; 

12)dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek 



   i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

   w budynku szkoły, na placu zabaw i podczas wyjść poza teren szkoły; 

13)udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom; 

14)przestrzeganie procedur i regulaminów obowiązujących w szkole. 

 

 

 

 

§ 142 
 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece dzieci. Jest zobowiązany: 

1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia; 

2) do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce 

pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi lub pracownikowi 

niepedagogicznemu szkoły; 

3) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych 

miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć; 

4) nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, 

w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się 

wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa; 

5) nauczyciel ma obowiązek sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z 

dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do 

zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek 

zgłosić to do Dyrektora celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia 

usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym 

miejscu. 

6) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować 

zauważone błędy; 

7) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich 

zakończeniu; 

8) wszystkie wyjścia poza teren szkoły muszą być zorganizowane zgodnie 

z regulaminem wycieczek; 

9) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby 

spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci; 



10)udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub 

wypadku; 

11)nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić  rodziców 

   i Dyrektora w przypadku zauważenia niepokojących objawów 

chorobowych. 

 

 

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

 
 

§ 143 
 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację do oddziału przedszkolnego w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności. 

2. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku 5-6 lat. 

3. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się w terminie i zgodnie 

z kryteriami określonymi przez Organ Prowadzący. 

4. W procesie rekrutacji biorą udział dzieci mające stałe lub czasowe miejsce 

zamieszkania we Wrocławiu. 

5. Dzieci mające stałe miejsce zamieszkania poza Wrocławiem mogą być 

przyjmowane tylko w ramach wolnych miejsc. 

6. Rekrutacja odbywa się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji. 

7. Dyrektor odpowiada za wprowadzanie danych do systemu i proces rekrutacji. 

8. Dzieci rekrutowane są na wolne miejsca w poszczególnych grupach. 

Liczbę wolnych miejsc ogłasza dyrektor przed rozpoczęciem naboru. 

9. Liczba wolnych miejsc winna być wywieszona na tablicy ogłoszeń wraz 

z zasadami i kryteriami przyjętymi do procesu rekrutacji w terminach określonych 

w harmonogramie rekrutacji. 

10. Przyjęcie dziecka odbywa się do jednej ze wskazanych przez rodziców szkoły 

w karcie zapisu na podstawie uzyskanej liczby punktów. 

11. Kartę zapisu składa się w szkole pierwszego wyboru (wraz z wymaganymi 

załącznikami). 

12. Dziecko jest kwalifikowane do oddziału przedszkolnego w szkole zgodnie z liczbą 

punktów rekrutacyjnych wynikających ze spełnienia kryteriów podstawowych 

i dodatkowych określonych przez organ prowadzący. 



13. Dyrektor wywiesza listę dzieci przyjętych w terminie wskazanym przez Organ 

Prowadzący. 

14. Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, do którego zostało 

zakwalifikowane jest podpisanie w wyznaczonym terminie oświadczenia woli 

korzystania z usług oddziału przedszkolnego. 

15. W przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami, w trakcie roku 

szkolnego o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego decyduje dyrektor. 

 

§ 144 

 

Szkoła obejmuje wychowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym dzieci od 

początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 5 lat, do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. 

 

§ 145 
 

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

dziecko może być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 6 lat, 

nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 10 lat. Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do 

oddziału przedszkolnego po ukończeniu 7 roku życia jest dostarczenie decyzji 

administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko o 

odroczeniu obowiązku szkolnego. 

 

§ 146 

 

1. Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym regulują szczegółowe zasady 

bezpieczeństwa. 

1) Dziecko powinno być przyprowadzane do oddziału przedszkolnego 

w szkole do godziny 8.00. 

2) Osoba przyprowadzająca dziecko obowiązana jest rozebrać je w szatni 

i osobiście przekazać nauczycielowi grupy, do której dziecko uczęszcza lub 

nauczycielowi dyżurującemu. 

3) Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie 

i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, 



wejściem do szkoły, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na 

placu zabaw lub posesji szkolnej. 

4) Do oddziału przedszkola nie można przyprowadzać dzieci z objawami 

chorób. 

5) W szkole nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów 

lekarskich i działań medycznych bez uprzedniego porozumienia 

z rodzicami. 

6) Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. 

7) Nauczyciel grupy powinien poinformować rodziców o złym samopoczuciu 

dziecka wskazującym na początki choroby. 

8) Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zobowiązani są do codziennego 

przygotowania dziecku i przyniesienia do szkoły śniadania i napoju. 

9) Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz 

wprowadzania zwierząt na teren szkoły. 

10)Rodzice są zobowiązani na bieżąco aktualizować swoje dane kontaktowe. 

 

§ 147 

 

1. Odbieranie dzieci z oddziału przedszkolnego odbywa się według określonych 

zasad. 

1) Rodzic lub osoba upoważniona na piśmie do odebrania dziecka z oddziału 

przedszkolnego, osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania 

dziecka z oddziału przedszkolnego. 

2) Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.00. 

3) Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby, zdolne do 

podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez 

rodziców lub prawnych opiekunów. Upoważnienie może być w każdej 

chwili odwołane. 

4) Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka 

na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię 

i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa 

dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy 

odbiorze dziecka, podpis upoważniającego, dane kontaktowe 



upoważniającego i upoważnianego ( numery telefonów ), dane osobowe 

rodzica ( opiekuna prawnego) i dziecka oraz zgodę rodzica( opiekuna 

prawnego) i osoby upoważnionej na przetwarzanie ich danych osobowych 

zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 

5) Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy 

sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie 

nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka 

kontaktuje się z rodzicami (opiekunem prawnym). 

6) Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę. 

7) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie 

zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

8) W wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie 

informuje dyrektora Szkoły. Dyrektor podejmuje działania przewidziane 

prawem. 

9) W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00, 

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców 

(opiekunów prawnych ) o zaistniałym fakcie. 

10)Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o 

miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat 

policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami. 

11)Życzenie rodziców ( opiekunów prawnych) dotyczące nie odbierania 

dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez 

prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe. 

 

§ 148 

 

Dziecko powinno przyjść do szkoły czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane 

w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież 

wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych 

i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. 

 



§ 149 
 

Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, 

worek ze strojem gimnastycznym. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane 

dziecku. Na początku roku szkolnego wychowawczynie wywieszają spis materiałów i 

przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć. 

 

§ 150 
 

Dziecko nie powinno przynosić do szkoły swoich zabawek. Za zepsucie 

i zagubienie zabawek i innych przyniesionych przez dzieci wartościowych 

przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 151 
 

Oddział przedszkolny w szkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy 

w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz 

domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami 

i zebrań grupowych. 

 

§ 152 
 

1. Oddział przedszkolny bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania 

korzystnych dla dzieci i rodziców w określonych zakresach: 

1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku; 

2) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego; 

3) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez prelekcje psychologa, 

pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na 

zebraniach ogólnych, rozmowy indywidualne, zebrania grupowe i ogólne, 

4) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły: 

a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych 

w danej grupie wiekowej, 

b) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań, 

c) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji 

o postępach i trudnościach dziecka.



Dział IX 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 153 

 

1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego 

uchwalenia. 

2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego 

postanowień określa ustawa. 

3. Załączniki stanowią integralna część Statutu. Przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 
 

§ 154 

 

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 
 

§ 155 

 

1. Statut wchodzi w życie w momencie uchwalenia go przez Radę Pedagogiczną. 

2. Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc poprzedni Statut Szkoły. 
 

Załączniki: 

1. Logo, 

2. Regulamin wycieczek, 

3. Regulamin dyżurów, 

4. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, 

5. Regulamin Rady Pedagogicznej, 

6. Regulamin przyznawania Nagrody Dyrektora dla Najlepszego Absolwenta SP 22, 

7. Regulamin pracowni komputerowej. 

8. Procedury Prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Przebiegu Nauczania. 

9. Ceremoniał szkolny. 

10. Regulamin korzystania z bloku sportowego. 

11. Regulamin bawialni. 

12. Regulamin placu zabaw. 

13. Procedura pomocy ofiarom i sprawcom przemocy.



14. Wewnątrzszkolna procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

15. Procedura wyboru programów nauczania i podręczników szkolnych. 

16. Zasady udziału uczniów w zawodach sportowych, konkursach, festiwalach, 

akcjach, itp.(reprezentowanie szkoły na zewnątrz).

 


