
 1 

 

 
 

 

STATUT  

SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

IM. KAWALERÓW 

ORDERU UŚMIECHU 

W JÓZEFINIE 

 



 2 

 

Rozdział 1        
 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1.   Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu                                  
w Józefinie. 

2.   Szkoła Podstawowa zwana dalej szkołą  jest placówką publiczną, która w 6-cio 
letnim cyklu kształci i wychowuje uczniów zgodnie z ich aspiracjami i uzdolnieniami 
oraz celami i zadaniami systemu oświaty w Rzeczpospolitej Polskiej. Nauka w 
szkole jest bezpłatna. 

3.   Ilekroć w dalszej treści statutu jest mowa o „szkole” należy przez to rozumieć Szkołę 
Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Józefinie. 

4.   Siedziba szkoły znajduje się w Józefinie ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola. 

5.   Obwód szkoły określa organ prowadzący. 

6.   Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.  

7.   Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Żabiej Woli. 

8.   Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

9.   Szkoła jest zakładem pracy dla zatrudnionych w niej pracowników oraz zakładem              
oświatowym świadczącym usługi edukacyjne dla zgromadzonych w niej uczniów. 

10. Porządek wewnętrzny szkoły, obowiązki szkoły wobec pracowników i pracowników             
wobec szkoły określa regulamin pracy /Zał. Nr 1 /. 

Rozdział 2      
                               

Cele i zadania szkoły 

§  2. 

1.   Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz                   
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:  

1)  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły poprzez: 

         a) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania, 
         b) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbanie               
             o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 
         c) prowadzenie  nauki  języków obcych mającej  na celu sprawne jego   
               opanowanie,



         d) kształcenie umiejętności posługiwania się technikami informatycznymi, 
         e) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,                        
         f)  przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat   
             faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i   
             zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów, 
         g) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych  
             wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, 
         h) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne    
             funkcjonowanie we współczesnym świecie. 
  2) umożliwia absolwentom dalsze kształcenie na poziomie gimnazjalnym poprzez : 

a) poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne, 
         b) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych                    

   w miarę posiadanych środków finansowych. 
  3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad   
      określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez: 

a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów, 
b) systematyczne diagnozowanie monitorowanie zachowań uczniów, 
c) wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów, 
d) kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenie    

  środowiska sprzyjającego zdrowiu, 
c) realizowanie programu wychowawczego stanowiącego załącznik Nr 2 do   

  niniejszego statutu, 
d) program wychowawczy szkoły realizowany będzie w oparciu  o odrębne   

  przepisy po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów szkoły. 
  4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez: 

a) organizowanie zajęć świetlicowych, 
b) umożliwienie spożywania posiłków, 
c) system zapomóg i stypendiów w miarę posiadanych środków, 
d) prowadzenie zajęć wyrównawczych, 
e) prowadzenie innych zajęć np. gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych,  

  itp. w miarę posiadanych środków. 
 

2.   W procesie kształcenia szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich  
dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: 

- uczciwość, 
- wiarygodność, 
- odpowiedzialność, 
- wytrwałość, 
- poczucie własnej wartości, 
- szacunek dla innych ludzi, 
- ciekowość poznawcza, 
- kreatywność, 
- przedsiębiorczość, 
- Kultura osobista, 
- gotowość do uczestnictwa w kulturze, 
- podejmowanie inicjatyw, 
- do pracy zespołowej, 
- postawa obywatelska, 
- postawa poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, 
- postawa poszanowania dla innych kultur i tradycji. 
Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 
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§  3. 
 

1.   Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu    
o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi 
programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych i programem  
wychowania przedszkolnego. 

2.   Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie  
programowej kształcenia ogólnego. 

3.   Program nauczania zawiera: 
1) szczegółowe cele edukacyjne; 
2) tematykę materiału edukacyjnego; 
3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 

4.   Nauczyciel może wybrać program nauczania 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.   Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły 
może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego  
wykształcenie wyższe.  

6.   Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej              
klasie. 

  7.   Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły (dotyczy nowej podstawy    
programowej od roku szk.2009/2010). 

8.   Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw  
programów.  

9.   Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości  
podstawy programowej. 

 

§  4. 
 

1.   Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. W zakresie działalności 
wychowawczej szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji 
celów i zasad określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i przepisach do niej 
wykonawczych, oraz Programie Wychowawczym Szkoły /Zał. Nr 2/. 
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§  5. 
 

1.    Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  
        a) realizację przyjętego w szkole Programu Profilaktyki /Zał.Nr 4/, 

b) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów, 
c) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we   

  współpracy z pedagogiem i pielęgniarką, 
d) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, 
e) działania pedagoga szkolnego, 
f)  współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.  

 

Rozdział 3                  

    Organy wewnętrzne szkoły i ich kompetencje 

§ 6. 

1.  Organami wewnętrznymi szkoły są: 
1) Dyrektor Szkoły 
2) Rada Pedagogiczna 
3) Samorząd Uczniowski 
4)  Rada Rodziców 
5) Rada Szkoły -jeżeli została utworzona. 

§ 7. 

Dyrektor Szkoły 

1. Dyrektor kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest 
kierownikiem zakładu pracy oraz zatrudnionych w nim nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi. 

2.   Zadania dyrektora szkoły: 
         a) organizuje całość pracy dydaktycznej, 

b) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą 
c) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
d) przewodniczy radzie pedagogicznej, 
e) realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym;        

             niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący, oraz                
             organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

f) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego zgodnie z odrębnymi       
            przepisami, 

g) zatrudnia, awansuje i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych     
    zgodnie z odrębnymi przepisami, 
h) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły, 
i) dysponuje środkami finansowymi, 
j) opracowuje arkusz organizacyjny, 
k) dba o powierzone mienie, 
l) wydaje polecenia służbowe, 
ł) dokonuje oceny pracy nauczycieli, 
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m) realizuje pozostałe zadania wynikające z Karty Nauczyciela, 
n) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci    
    zamieszkujących w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, 
o) udziela na wniosek rodziców(prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych     
    wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego, rocznego   
    przygotowywania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego  
    nauczania, 
p) tworzy Radę Szkoły pierwszej kadencji, 
r) współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim,  

            Urzędem Gminy i Kuratorium Oświaty, 
s) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami, 
t) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych      
   wobec uczniów, 
u) podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem  
    warunków określonych odrębnymi przepisami, 
v) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, 

         w) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów, 
         x) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego          
            w szkole, 
         y) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i    
             nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 
 
  

§ 8. 
 

1. W szkole podstawowej dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska 
wicedyrektora. 

2. Warunkiem wyrażenie przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowiska,           
o którym mowa wyżej, jest odpowiednia liczba, liczba oddziałów (min dwanaście na         
1-go wicedyrektora) oraz możliwości finansowe szkoły. 

3. Zakres kompetencji dla wicedyrektora: 
a) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności, 
b) przygotowuje projekty dokumentów zleconych przez dyrektora, 
c)  sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z harmonogramem hospitacji, 
d)  przygotowuje projekty ocen nauczycieli hospitowanych przez wicedyrektora, 
e)  wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych 

nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje, 
f)  opracowuje materiały analityczne oraz ocenia efekty kształcenia i wychowania, 
g)  wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora szkoły. 

 

§ 9. 

Rada Pedagogiczna 

1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz 
odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad. 

2. Rada pedagogiczna jako organ stanowiący i opiniujący: 

a) zatwierdza plany pracy szkoły,                                                                                               
b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,                                                         
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,             
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d) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,                                           
e) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie   
nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora,                                                 
f)  deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora                  
g) opiniuje tygodniowy rozkład godzin zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,                     
h) opiniuje projekt planu finansowego,                                                                              
i)  opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć,     
j)  wykonuje kompetencje przewidziane dla rady szkoły zgodnie z art. 52 ust. 2 
Ustawy o Systemie Oświaty. 

3.   Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są 
protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw 
będących przedmiotem posiedzeń rady.  

4.  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia  
do zaopiniowania  radzie rodziców. 

5. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin. 

 

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej                                                                         
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie 

 

Art. 1. 

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

Art. 2. 

Do podstawowych zadań rady, które należą do jej kompetencji stanowiących zalicza się: 

1. zatwierdzania planów pracy szkoły, 

2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 
szkole, 

4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

Art. 3. 

Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1. organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych, 
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2. projekt planu finansowego szkoły, 

3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień, 

4. propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom 
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Art. 4. 

Do zadań rady należy również: 

1. Przygotowanie projektu statutu szkoły i przedstawienie go do zaopiniowania radzie 
rodziców. 

2. Wydawanie opinii w zakresie powierzenia funkcji kierowniczych w szkole, 

3. Wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub 
innego stanowiska kierowniczego. 

Art. 5. 

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z planem pracy szkoły. 

 2. Rada obraduje na zebraniach plenarnych, które organizowane są w czasie                      
pozalekcyjnym. 

4. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły. 

Art. 6. 

Zebrania rady mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co 
najmniej 1/3 członków rady 

Art. 7. 

Zebrania plenarne rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 
okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb. 

Art. 8. 

  1. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych, które obowiązują wszystkich 
pracowników. 

  2. Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy jej członków. 

  3. Głosowanie nad przyjęciem uchwały rady może odbywać się w trybie jawnym lub 
tajnym. Tryb głosowania nad uchwałą ustala rada w głosowaniu jawnym. 
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Art. 9. 

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący 
szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Art. 10. 

 1. Przewodniczący rady: 

a) prowadzi i przygotowuje zebrania rady, 

b) jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania, 

c) dba o autorytet rady, chroni prawa i godność nauczyciela, 

d) zapoznaje radę z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, 

e) analizuje stopień realizacji uchwał rady. 

 2. Członek rady jest obowiązany do: 

a) realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

b) doskonalenia własnych umiejętności zawodowych, 

c) przestrzegania prawa oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora, 

d) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady, 

e) realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia, 

f) nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobra 
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

Art. 11. 

W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej 
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady. 

Art. 12. 

 1. Z zebrania rady sporządza się protokół i w terminie do siedmiu dni od daty zebrania 
wpisuje się do księgi protokołów rady. 

2. Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący 
rady i protokolant. Członkowie rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia 
protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek 
przewodniczącemu. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu 
zgłoszonych poprawek do protokołu. 
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3.Podstaowowym dokumentem działalności rady jest księga protokołów. Zasznurowaną, 
opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora zaopatruje się w klauzulę – „Księga zawiera 
stron ...... i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia ...................... do dnia 
...................”. 

 4. Księgę protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, 
upoważnionym osobom zatrudnionym w organach prowadzących szkoły lub 
sprawujących nadzór pedagogiczny. 

Art. 13. 

Regulamin rady pedagogicznej wchodzi w życie z dniem 01.09.1999r. 

§ 10.  

Rada Rodziców 
 

1.   W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2.   W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,    

      wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

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

      Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku   

      szkolnym. 

4.   Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

5.   Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły, organu prowadzącego 

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły. 

6.   Do kompetencji rady Rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

    - programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania           

    o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez   

    nauczycieli, 

    - programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz   

    potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o  

    charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

         b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
7.   Do uprawnień Rady rodziców należy:                                                                                                         

- pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,                                        

- współpraca ze środowiskiem lokalnym,                                                                       

- wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o             

wyższy stopień awansu zawodowego, 

8.    W celu wspierania działalności statutowej szkoły , Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 4. 
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Regulamin Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie 

Art 1. 

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność rady rodziców w Szkole 
Podstawowej w Józefinie na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami). 

Art. 2. 

1. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do: 
a) reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, 
 
b) ułatwiania szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką  

i wychowaniem uczniów, 
 
c) współdziałania ze szkołą w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktyczno- 

wychowawczej i polepszaniu jej wyników. 
 

2. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu    
    sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły i rady pedagogicznej  
    z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
 

Art. 3. 

Kadencja rady rodziców trwa jeden rok. Ustępująca rada działa do chwili wyboru  
i ukonstytuowania się nowej. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków rady  
lub jej komórek organizacyjnych powinni być powołani nowi członkowie przez klasowe 
zebranie rodziców. 

Art. 4. 

Członkowie rady rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje honorowo. 

Art. 5. 

Jako organizacja wewnątrzszkolna rada rodziców prowadzi swoją działalność w ścisłym 
porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

Art. 6. 

Fundusze rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów 
osiąganych z imprez organizowanych przez radę rodziców oraz z zasiłków, darowizn  
i dotacji. 

Art 7. 
 

Rada rodziców współdziała ze szkołą i udziela jej pomocy w zakresie: 

a) szerzenia wśród rodziców wiedzy pedagogicznej, 

b) uświadamiania rodzicom konieczność regularnego posyłania dzieci do szkoły, 
zapewniania im w domu odpowiedniej atmosfery wychowawczej i warunków  
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do odrabiania zadanych lekcji, 

c) oddziaływania na rodziców, którzy zaniedbują swoje obowiązki w stosunku  
do swoich dzieci lub niewłaściwie wpływają na nie, 

d) organizowania pomocy wychowawczo - opiekuńczej i materialnej dla sierot i innych 
dzieci, które nie mają niezbędnej opieki i warunków kształcenia się, 

e) organizowania dożywiania, wycieczek i wczasów dla dzieci i młodzieży, 

f) utrzymywania na należytym poziomie warunków higieniczno - sanitarnych szkoły  
i odpowiedniego stanu higieny osobistej dzieci, 

g) zaspokajania potrzeb materialnych szkoły, 

h) pomoc w organizowaniu prac użytecznych dla szkoły i środowiska, 

i) zapewniania warunków rozwoju organizacjom i kołom zainteresowań istniejącym  
w szkole. 

Art. 8. 

Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz 
szkolnych, zarządzeniami dyrektora szkoły i uchwałami rady pedagogicznej. 

Art. 9. 

1. Wybory do rady rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na pierwszym 
zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na 
frekwencję rodziców na zebraniu. 

2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego 
grona radę oddziałową. 

3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności rady 
oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.  

4. Rada oddziałowa wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę              
i skarbnika. 

5. Do udziału w wyborach do rady oddziałowej są uprawnieni rodzice dzieci danego 
oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane przez jednego rodzica. 

6. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w 
głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić 
osoby kandydujące do rady oddziałowej. 

7. Wybory do rady rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym. 

8. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do rady rodziców 
reprezentuje dany oddział. 

9. Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu rady rodziców odejdzie przedstawiciel 
danego oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. 
Zasady wyboru przedstawiciela oddziału w wyborach uzupełniających ustala rada 
rodziców. 
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10. Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu rady 
rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków dyrektora 
szkoły. Pierwsze posiedzenie rady rodziców powinno się odbyć w terminie do 
czternastu dni od terminu wyborów. 

Art. 10. 

Rada rodziców wybiera ze swojego grona prezydium. 
W skład prezydium wchodzą: przewodniczący rady rodziców, zastępca 
przewodniczącego, sekretarz i skarbnik. 

Art. 11. 

1. Przewodniczący rady organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, 
reprezentuje radę na zewnątrz. 

2. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie 
jego nieobecności. Zakres zadań zastępcy ustala przewodniczący. 

3. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń. 

4. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez 
radę. 

5. Komisja rewizyjna nadzoruje prace rady, w tym działalność finansową. Dwa razy w 
roku komisja rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonywanego 
nadzoru. 

Art. 12. 

Prezydium działa w imieniu rady szkoły, wykonuje uchwały ogólnego zebrania rodziców 
oraz prowadzi prace bieżące (w tym zwoływanie posiedzeń plenarnych rady rodziców  
i zebrań ogólnych rodziców, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły). W miarę potrzeb rada 
rodziców może organizować spośród swoich członków komisje. Do prac w tych 
komisjach mogą być powołani również rodzice spoza rady rodziców. 

Art. 13. 

Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne. 
Zebranie ogólne rodziców powinno być zwoływane co najmniej dwa razy w roku. Do jego 
zadań należy: 
 
1. wybór członków rady rodziców szkoły, zgodnie z Art. 9, 
 
2. wybór komisji rewizyjnej  /co najmniej 3 osoby spoza składu rad oddziałowych 

biegłych w problematyce finansowej/, 
 

3. przyjęcia sprawozdania z działalności ustępującej rady rodziców szkoły  
i sprawozdania komisji rewizyjnej. 

Art. 14. 

Prezydium rady rodziców opracowuje plan działalności na dany rok szkolny wraz  
z planem finansowo-gospodarczym oraz ramowe wytyczne do pracy rad 
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oddziałowych. Dokumenty te zatwierdza rada rodziców w pełnym składzie. 

Art. 15. 

Klasowe zebrania rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku. 
Prowadzi je rada oddziałowa. Zebranie zwołuje rada w porozumieniu z wychowawcą 
klasy lub wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

Art. 16. 

Zebrania rady rodziców szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż  
2 razy w roku szkolnym. Zebrania prezydium rady rodziców szkoły odbywają się  
w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku szkolnym. 

Art. 17. 
 
Uchwały wszystkich zebrań /z ogólnym zebraniem rodziców włącznie/ zapadają 
większością głosów. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami, 
dyrektor szkoły zawiesza ją i w ciągu 7 dni przedstawia sprawę do arbitrażu - do decyzji 
władz sprawujących bezpośredni nadzór nad szkołą. 

Art. 18. 

Dokumentacja z pracy rady rodziców szkoły i rad oddziałowych przechowywana jest  
w sekretariacie szkoły. 

Art. 19. 

Fundusze rady rodziców szkoły mogą być użyte na cele określone w Art. 2, oraz w Art. 7 i 
Art. 14. Dysponuje nimi prezydium na podstawie preliminarza na dany rok szkolny 
przyjętego przez plenum rady rodziców szkoły. 

Art. 20. 

Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy rady rodziców szkoły stają się 
własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji. 

Art. 21. 
 
Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek/ jak w Art. 6/ zajmują się 
skarbnicy rad oddziałowych lub z upoważnienia sekretariat szkoły. 

Art. 22. 
 
Rada rodziców szkoły prowadzi własną rachunkowość wg przepisów regulujących 
sposób prowadzenia rachunkowości. Za prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada 
skarbnik. 

Art. 23. 

Komisja rewizyjna powinna co najmniej raz w roku sprawdzić wykonanie planu finansowo - 
gospodarczego, prowadzenie rachunkowości, zgodność obrotów i sald na rachunku 
bankowych rady rodziców szkoły z dokumentami, celowości i prawidłowości wydatków 
rady rodziców. 



 

 15 

 

Art. 24. 

Komisja rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności rady rodziców  
na żądanie dyrektora szkoły. 

Art. 25. 
 
O wynikach przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna informuje każdorazowo,  
na piśmie, radę rodziców szkoły i dyrektora. 

Niniejszy regulamin został przyjęty na ogólnym zebraniu rodziców. 
 

§  11.  

Samorząd Uczniowski 

1.  W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem". 

2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły i placówki. 

3.  Zasady wybierania i działania organów samorządu uchwalany jest przez ogół 
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4.  Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz 
dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w 
szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich 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 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. 

§ 12.  

Rada Szkoły 

1.   Powstanie rady szkoły organizuje dyrektor na wniosek rady rodziców lub na łączny 
wniosek samorządu uczniowskiego i rady rodziców. 

2.   W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie: 
1)  nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, 
2)  rodzice wybrani przez ogół rodziców, 
3)  uczniowie wybrani przez ogół uczniów. Udział uczniów nie jest obowiązkowy. 

3.   Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.                                                                              
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4.   Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także: 
1) uchwala statut szkoły, 

      2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków    
          specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły, 

   3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z    
       wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub   
       innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu  
       charakter wiążący, 
 
   4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych   
       oraz inne sprawy istotne dla szkoły, 
   5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje w wnioskami do    
       dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do   
       wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć   
       pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 

5.  Kadencja rady szkoły trwa 3 lata. Statut szkoły może dopuszczać dokonywanie 
corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady. 

6.  Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności. 

7.  W szkołach, w których rada nie została powołana, zadania jej wykonuje rada 
pedagogiczna. 

§ 13. 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły. 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 

należy do dyrektora szkoły; 
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 

stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych 
stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – 
strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor,         
powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po 
jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego 
przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w 
drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 
rozwiązanie ostateczne.  

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 
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6.   Sytuacje konfliktowe wewnątrz szkoły rozwiązywane są  z zachowaniem  
następujących zasad: 

Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej, w związku z tym wykonuje  
uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał 
sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący i organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny.                                                                       
Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeśli w regulaminie je pominięto. 
Reprezentuje interesy rady pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. 
Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły podstawowej tj. radą 
rodziców.                                                                                                             
Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych.                                                                                                     
Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielem a rodzicem. 
Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie.                                                 
W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.                               
Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.                
W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli 
działalność narusza interesy szkoły  i nie służy rozwojowi jej wychowanków.             
Jeżeli uchwała rady rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnymi interesami 
szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady 
uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.             
W wypadku braku uzgodnienie, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do 
rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. 

 

W sprawnych spornych pomiędzy uczniem a nauczycielem ustala się co następuje: 

a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego samorządu    
uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego, 

b) przewodniczący samorządu uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem 
opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz                      
z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie, 

c) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora lub wicedyrektora, którego 
decyzje są ostateczne. 

                                               Rozdział 4                                                                                                          

                                        Organizacja Szkoły Podstawowej                                                                                                                                           

§ 14. 
 
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 
roku szkolnego. 
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§ 15. 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz 
organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący. 

§ 16. 

Podstawową jednostką organizacyjna jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w 
zasadzie nie powinna być większa niż 24. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki 
danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązujących, 
przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla 
danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych  do użytku szkolnego. Przy 
podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły o ile 
nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie. 

§ 17. 

Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza 
od 30. 

§ 18. 

Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki              
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.  

§ 19. 

Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV- VI szkoły podstawowej prowadzone 
są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. 
Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych. 

§ 20. 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                      
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły 
na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy.  

§ 21. 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne i wychowawcze prowadzone 
systemem klasowo – lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W klasie przedszkolnej 60 minut. 

3. Przerwy między zajęciami trwają 5, 10, 20 ,minut z tym że przerwa 20-to minutowa 
odbywa się po pierwszych czterech godzinach lekcyjnych. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje dyrektor. 

4. Obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych jest obowiązkowa.                               
Tryb usprawiedliwiania nieobecności uczniów: 

a) uczeń ma obowiązek dostarczyć na najbliższą godzinę z wychowawcą                         
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    (od ustania przyczyny nieobecności) usprawiedliwienie podpisane przez rodzica. 
             Niedotrzymanie powyższego terminu będzie podstawą do uznania czasu       
             nieobecności jako nieusprawiedliwionego, 

b) obecności nieusprawiedliwione wpływają na obniżenie oceny zachowania,   
c) nieobecności ucznia usprawiedliwiane będą tylko w formie pisemnej 

             według zaleceń wychowawcy klasy ( dzienniczek, usprawiedliwienia na  
             kartce), wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców  
             o sposobie  usprawiedliwiania nieobecności,  
        d)  uczniowie zwalniani będą z zajęć lekcyjnych wyłącznie na pisemną prośbę    
             rodziców, 
             uczeń obowiązany jest złożyć zwolnienie nauczycielowi przedmiotu               
             z którego się zwalnia, nauczyciel przekazuje zwolnienia uczniów   
             wychowawcy klasy, 
        e)  usprawiedliwiania i zwolnienia z zajęć lekcyjnych przechowywane są            
             w dokumentacji wychowawcy klasy do końca roku szkolnego. 
 

      Monitorowanie absencji uczniów 

a) W przypadku nieobecności ucznia w szkole trwającej dłużej niż trzy dni                   
     i braku informacji ze strony rodziców o powodzie tej nieobecności,  

        nauczyciel - wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami ucznia                   
             w celu ustalenia przyczyny nieobecności. 
         b) Uczniowie nieobecni w szkole zobowiązani są uzupełnić zaległości                  
             w  materiale nauczania pisemnie i ustnie. 
         c)  W kasach organizowana będzie pomoc koleżeńska  uczniom powracającym  
             z długotrwałych zwolnień. 

5. Udział uczniów na zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny. 

6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia dydaktyczno 
-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, informatyki, koła 
zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo — lekcyjnym  
w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

7. Z powodu nieobecności nauczyciela w pracy, uczniowie mogą rozpoczynać lekcje  
później lub kończyć naukę w danym dniu wcześniej. Ich plan lekcji  będzie inny niż w 
rozkładzie zajęć zapisanym w dzienniku lekcyjnym. Zmiany będą odnotowywane w 
zeszycie zastępstw i w dzienniku lekcyjnym.  

8. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw:                            
- dyżury są pełnione wg opracowanego planu dyżurów nauczycielskich,                      
- nauczyciele dyżurni odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów przebywających                     
w  różnych miejscach w szkole, dyżury pełnią aktywnie, zapobiegają niebezpiecznym   
zabawom i zachowaniom,                                                                                              
- dyżur rozpoczyna się na 15 min. przed lekcjami i kończy wraz z wyjściem uczniów 
ze szkoły,                                                                                                                        
-  niemożność pełnienia dyżuru należy natychmiast zgłosić dyrektorowi szkoły,           
-  uczniowie w czasie ładnej pogody przerwy spędzają na wybiegu szkolnym.                                                                                       

§ 22. 

1.  Podczas nauki szkolnej każdy uczeń podlega systematycznej i częstej ocenie                 
w zakresie zdobywanej wiedzy i nabywania umiejętności. 
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2.   Nauka w szkole kończy się sprawdzianem ustalającym poziom wiedzy i umiejętności 
uczniów. 

3.  Szczegółowe zasady oceniania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania                   
Zał. Nr 3. 

§ 23. 

Biblioteka szkolna 

  Zasady funkcjonowania biblioteki: 

 
Postanowienia ogólne 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 
nauczycieli. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: 
a) uczniowie na podstawie zapisów w dzienniku klasowym, 

         b) uczniowie z gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Józefinie – na podstawie      
             legitymacji szkolnej, 
         c) nauczyciele i pracownicy szkoły – na podstawie legitymacji służbowej, 
         d) nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie i w Skułach, oraz pracownicy         
             gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Józefinie – na podstawie legitymacji    
             służbowej lub dowodu osobistego. 
3. Nadzór. 

3.1 Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor szkoły. 
3.2 Dyrektor szkoły: 

a) zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie,   
    oraz środki finansowe na jej działalność, 
b) zatrudnia kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami, 
c) w przypadku zatrudnienia, co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza    
    obowiązek kierowania biblioteką, 
d) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych   
    oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, 
e) ustala regulamin komisji skontrowej, 
f)  zatwierdza regulamin biblioteki, czytelni, wypożyczalni, plan pracy aktywu   
    bibliotecznego, oraz korzystania ze zbiorów audiowizualnych, 
g) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy. 

4. Rada pedagogiczna: 
a) analizuje stan czytelnictwa (dwa razy w roku), 
b) opiniuje projekt budżetu biblioteki. 

5. Nauczyciele i wychowawcy: 
               a) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania   
                   potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów, 
               b) współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów, 
               c) zgłaszają propozycje dotyczącą gromadzenia zbiorów,                       
               d) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki. 
 
Prawa i obowiązki czytelników. 
1.   Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki: 

a) wypożyczając do domu, 
               b) przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do   
                   pracowni), 
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         c) czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma). 
2.   Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki, ale w uzasadnionych przypadkach   
      biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń. 
3.   Ze zbiorów audiowizualnych może korzystać świetlica szkolna i nauczyciele w czasie   
      lekcji. 
4.   Korzystający zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. 
5.   W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik jest zobowiązany do   
      odkupienia takiej samej pozycji lub zaproponowanej przez bibliotekarza o wartości   
      odpowiadającej cenie pozycji zgubionej lub zniszczonej. 
6.   W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary  
      zgodnie z ustalenie Rady Pedagogicznej. 
7.   Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku    
      szkolnego, tj. do 15 czerwca każdego roku. Czytelnicy, którzy zmieniają szkołę są   
      zobowiązani przed odejściem rozliczyć się z biblioteką. 
8.   Uczniom biorącym systematyczny udział w pracy biblioteki szkolnej, będą  

przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego. 
9.   Za księgozbiór wypożyczony do pracowni odpowiada nauczyciel. 
10. Z końcem roku szkolnego wypożyczone komplety do pracowni powinny zostać   
      zwrócone do biblioteki. 
11. Z końcem roku szkolnego nauczyciele zwracają wypożyczone indywidualne książki.   
      Jedynie w uzasadnionych sytuacjach, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, można   
      zatrzymać książki na okres wakacji. 
12. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu biblioteki. 
 
Funkcje i zadania biblioteki. 
Biblioteka szkolna: 
1. Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę 

czytelniczą. 
2. Współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych   
       ścieżek edukacyjnych. 
3. Przysposabia uczniów do samokształcenia oraz przygotowuje do korzystania                    

z różnych źródeł informacji. 
4. Jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory 

biblioteczne na zajęciach z uczniami. 
5. Służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły oraz wspiera  

doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
6. Zaspakaja potrzeby kulturalno – rekreacyjne uczniów. 
Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 
1. Praca pedagogiczna: 

a) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 
b) udzielanie informacji, 
c) udostępnianie zbiorów, 
d) poradnictwo w doborze lektur, 

               e) prowadzenie lekcji bibliotecznych (zgodnie z programem ścieżki „Edukacja   
                   czytelnicza i medialna”), 

          f) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, 
               g) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno –   
                   wychowawczych, 

          h) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów. 
2. Praca organizacyjno – techniczna. 

a) gromadzenie zbiorów, 
b) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 
c) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością, 
d) prowadzenie warsztatu informacyjnego: 
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- księgozbiór podręczny, 
- katalog alfabetyczny i rzeczowy, 

e) ewidencja i opracowanie zbiorów, 
f) selekcja zbiorów. 

3. Inne obowiązki i uprawnienia: 
a) współpraca z innymi bibliotekami, 
b) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami, 
c) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów, 
d) uzgodnienie stanu majątkowego z księgowością, 
e) proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej. 

 
Organizacja biblioteki. 
1. Lokal. 

Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia, który stanowi wypożyczalnie, 
czytelnie, magazyn. 
Lokal służy do: 

               a) korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism, 
               b) gromadzenia i opracowywania zbiorów, 
               c) udostępniania zbiorów na zewnątrz biblioteki. 
2. Dokumentacja biblioteki: 

a) księgi inwentarzowe książek, 
b) księgi inwentarzowe broszur i podręczników szkolnych, 
c) księgi inwentarzowe środków audiowizualnych, 
d) rejestry ubytków, 
e) protokoły skontrum, 
f) dziennik biblioteki szkolnej, 
g) kartoteka wypożyczeń, 
h) zeszyt odwiedzin w czytelni, 
i) karty akcesyjne czasopism. 

3. Czas pracy biblioteki. 
               a) biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z   
                   organizacją roku szkolnego, 

b) udostępnianie zbiorów odbywa się od poniedziałku do piątku, tj. 5 razy w       
     tygodniu, 
c) czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor    
     szkoły, 
d) czas pracy biblioteki zostaje odpowiednio skrócony w czasie pracy skontrum. 

4.    Zbiory. 
a) biblioteka gromadzi następujące materiały: 

- wydawnictwa informacyjne, 
- programy i podręczniki szkolne, 
- lektury podstawowe do jęz. polskiego i innych 

przedmiotów nauczania, 
- lektury uzupełniające do jęz. polskiego, 
- wybrane pozycje z literatury pięknej oraz 

popularnonaukowej, 
- wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i 

krajoznawstwa, 
- podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy 

dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli, 
- czasopisma dla dzieci i nauczycieli. 

b) rozmieszczenie zbiorów: 
- literatura popularnonaukowa i naukowa stoi wg UKD, 
- literatura piękna stoi w układzie działowym, 
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- lektura do jęz. polskiego – według klas i tytułów dzieł, 
- księgozbiór podręczny – wyodrębniony, 
- zbiory audiowizualne – wg symbolu literowego, 
- księgozbiór dla nauczycieli wg poszczególnych 

przedmiotów nauczania – układ alfabetyczny. 
c) gazety codzienne i społeczno kulturalne przechowuje się w bibliotece przez  

                   rok, czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w pracowniach   
                   przedmiotowych, 

d) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na  
    zajęcia. 

5.   Pracownicy. 
               a) w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele – bibliotekarze, zgodnie z  
                   obowiązującymi przepisami, 

b) biblioteką kieruje nauczyciel – bibliotekarz wyznaczony prze dyr. szkoły (w   
             przypadku obsady, co najmniej dwu –osobowej), 

              c) zadania poszczególnych bibliotekarzy określone są w zakresach ich   
             obowiązków oraz w planie pracy. 

6.   Finansowanie wydatków. 
a) wydatki na księgozbiór biblioteki szkolnej pokrywane są z budżetu szkoły, 
b) na początku roku szkolnego ustalana jest wysokość kwoty przeznaczonej na    
    potrzeby biblioteki, 
c) biblioteka może otrzymać dotacje na swą działalność od rady rodziców i  
    sklepiku szkolnego. 

 
Postanowienia końcowe. 
Rada Pedagogiczna ustaliła, że: 
W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mają zastosowanie następujące 
kary: 

- okresowe wstrzymanie wypożyczenia, 
- zatrzymanie świadectwa. 

W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki jest zobowiązany do odkupienia takiej 
samej pozycji lub zaproponowanej przez bibliotekarza o wartości odpowiadającej cenie 
pozycji zagubionej (zniszczonej). 
 
 
Regulamin wypożyczalni. 

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali 
pracownicy. 

2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego 
roku szkolnego. 

3. Każdy wypożyczający powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki. 
4. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko. 
5. Książki z lektury obowiązkowej można wypożyczać na okres tygodnia, zaś 

pozostałe na okres dwóch tygodni. 
6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone, uszkodzone, poplamione 

książki. 
7. Do 15. czerwca uczniowie i pracownicy zobowiązani są zwrócić książki do 

biblioteki. 
8. Uczniowie i pracownicy, którzy odchodzą, zobowiązani są do rozliczenia się z 

biblioteką przed odejściem. 
9. W uzasadnionych przypadkach wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed 

upływem ustalonego terminu. 
10. Wypożyczone książki do pracowni zwracamy do 15 czerwca każdego roku 

szkolnego. 
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11. Zbiory audiowizualne wypożyczane są na okres jednego dnia na zajęcia lub do 
świetlicy szkolnej. 

 
Regulamin Komisji Skontrowej w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Józefinie. 
1. Zadaniem Komisji Skontrowej jest przeprowadzenie skontrum materiałów 

bibliotecznych w terminie od....................... do......................... . 
2. Skontrum obejmuje materiały znajdujące się w bibliotece, pracowniach 

przedmiotowych oraz wypożyczone czytelnikom. 
3. Podczas skontrum należy: 

- porównać zapisy ewidencyjne ze stanem faktycznym materiałów, 
- ustalić i wyjaśnić zaistniałe różnice między zapisami inwentarzowymi a 

stanem faktycznym zbiorów, 
- ustalić ewentualne braki. 

4. Podstawę przeprowadzenia skontrum stanowią zapisy ewidencyjne z ksiąg 
inwentarzowych, a dla materiałów wypożyczonych karty czytelników, listy 
wypożyczeń księgozbioru na pracownie przedmiotowe. 

5. Czynności związane z porównaniem zapisów ewidencyjnych ze stanem 
faktycznym zbiorów należy zakończyć do dnia .................... . Na czas trwania 
tych czynności zawiesza się wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów materiałów 
bibliotecznych. 

6. Po zakończeniu kontroli Komisja sporządza w dwóch egzemplarzach protokół, 
który powinien zawierać: 
a) ustalenia dotyczące stanu ewidencji i stanu faktycznego materiałów 

bibliotecznych, 
b) stwierdzenie liczby ewentualnych braków i ich wartości, 
c) wnioski wraz z uzasadnieniem w sprawie nieodnalezionych braków 

materiałów. 
7. Do protokołu należy załączyć: 

a) wykaz braków względnych (materiałów nieodnalezionych podczas 
skontrum po raz pierwszy), 

b) wykaz braków bezwzględnych (nieodnalezionych w trakcie ponownego 
skontrum), 

c) regulamin komisji. 

§ 24. 

Świetlica szkolna  

1.   Świetlica jest czynna od godziny 700 do 1700.                                                                         

 

2.   W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.  Grupa w świetlicy   

nie powinna przekraczać 25 uczniów. 

3.   Świetlica prowadzi zajęcia dydaktyczno- wychowawcze. 

 

4.   Sprawuje opiekę nad dziećmi oczekującymi na rozpoczęcie zajęć lub odjazd                  

      do domu. 

5.   Sprawuje opiekę nad dziećmi dowożonymi. 

  

6.   Pomaga w organizowaniu dożywiania dzieci w celu stworzenia uczniom możliwości   

      spożycia ciepłego posiłku podczas ich pobytu w szkole. 

 



 

 25 

 

7.   Wychowawcy pomagają dzieciom w odrabianiu prac domowych, przygotowywaniu  

      się do zajęć oraz uroczystości szkolnych.  

 

8.   Program opiekuńczy świetlicy szkolnej oraz regulamin dowożenia dzieci znajdują się  

      w dokumentacji szkoły. 

Rozdział 5                                                             

Organizacja nauczania, wychowania i opieki 

§ 25. 

1.  Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno — wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2.  Szczegółową organizację nauczania i wychowania oraz opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. 

3.   W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły                             
łącznie z pracownikami obsługi, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, ogólną 
liczbę zajęć edukacyjnych, finansowanych za środków organu prowadzącego. 

4.   Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

5.   Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych 
określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie 
zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia                 
i higieny pracy. 

6.   Uczniowie zwalniani są z części zajęć lekcyjnych wyłącznie na prośbę rodziców. 

7.   W przypadku sygnalizowania złego samopoczucia przez ucznia, nauczyciel 
niezależnie od podjętych działań (poinformowanie pielęgniarki szkolnej, wezwanie 
pogotowia) niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia. Pod opieką rodzica lub innej 
osoby upoważnionej przez rodzica, dziecko zostaje zwolnione z zajęć. 

 

 

Rozdział 6                                                                         
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 26. 

1.   W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

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

3.   Obsługę finansową  zapewnia organ prowadzący. 
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§ 27. 

Nauczyciele 

1.  Nauczyciel   prowadzi   pracę   dydaktyczną  wychowawczą  i opiekuńczą  jest 
odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów. 

2.  Nauczyciel   prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne i  inne zajęcia   
pozalekcyjne ponosi całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie powierzonych 
jego opiece uczniów. 

3.  Do obowiązków nauczyciela należy: 
a) systematyczne   kontrolowanie   miejsca   prowadzenia   zajęć  pod  względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b)  uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez zakład 

pracy, 
c)  przestrzeganie przepisów statutowych, 
d)  zapoznawanie się z aktualnym stanem w oświacie, 
e)  usuwanie drobnych  usterek  względnie  zgłaszanie dyrektorowi ich 

występowania, 

f)   w pracowniach o zwiększonym ryzyku  wypadkowości egzekwowanie 
przestrzegania regulaminów, 

g ) w sali gimnastycznej  i na boisku szkolnym używanie tylko sprawdzonego 
sprzętu, 

h)  kontrolowanie na zajęciach edukacyjnych obecności uczniów, 
i)   pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 
j)   właściwe przygotowywanie się do zajęć  edukacyjnych   wychowawczych, 
k)  stosowanie zasady oceniania  zgodnie  z  Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania, 

l)   bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 
wszystkich uczniów, 

ł)   udzielanie  pomocy w  przezwyciężaniu  niepowodzeń szkolnych, w oparciu             
o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

m)utrzymywanie stałe i systematyczne kontaktów z rodzicami bądź prawnymi 
opiekunami uczniów w celu zdobywania i przekazywania innych informacji              
o uczniach, 

n) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych dążąc do  
    pełni własnego rozwoju osobowego, 
o) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną 
p) wzbogacanie warsztatu pracy, wyposażenia klasopracowni oraz ponoszenie 

odpowiedzialności za znajdujący się tam sprzęt i środki dydaktyczne, 
r)  aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 
s) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania, 
t)  wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie 

różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych, 
u) realizowanie innych obowiązków wynikających z przepisów szczegółowych, 

         w) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz   
             podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,             
             w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie  
             zajęć organizowanych przez szkołę, 
         x) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,                                                                                 

         y) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny,  w poszanowaniu  

             konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku           
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             dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych                            

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

             różnych narodów, ras i światopoglądów. 

 

4.   Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom: 
 

a) odbywanie dyżurów nauczycielskich przed zajęciami do ich zakończenia zgodnie   
    z harmonogramem i obowiązującymi zadaniami, 
b) przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych   
    zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych ujętych planem dydaktyczno –   
    wychowawczym szkoły, 
c) sprawdzanie listy obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzanie   
    tego w dziennikach zajęć, 
d) sprowadzanie uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej przez   
    nauczyciela prowadzącego te zajęcia, 
e) przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas   
    organizowanych wyjść i wycieczek (złożenie odpowiedniej dokumentacji do   
    zatwierdzenia dyrektorowi szkoły). 

 
5.   Zadania innych pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa  
      uczniom. 
      Pracownicy szkoły maja obowiązek: 
         a) informowania o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów, 
         b) wspomagania nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych                                       
             z bezpieczeństwem uczniów w czasie dyżurów, 

c) udzielania pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie   
    uzasadnionych. 

 
6.    W szkole tworzy się funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa. Koordynatora   
       do spraw bezpieczeństwa powołuje dyrektor szkoły spośród członków Rady  
       Pedagogicznej. 
       Do zadań koordynatora w szczególności należy: 

a) przyjmowanie od uczniów i nauczycieli informacji i uwag dotyczących   
    bezpieczeństwa, 

         b) integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów   
             szkolnych, 
         c) współpraca z rodzicami, ze środowiskiem, w tym z Kuratorium Oświaty, policją,  
             prokuraturą, sądem do spraw nieletnich, innymi instytucjami mogącymi pomóc   
             szkole w rozwiązywaniu ich problemów 
         d) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w  
             szkole szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki, 

e) wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w    
    sytuacjach kryzysowych i zagrożenia, 
f)  promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.” 

§ 28.    

Zespoły przedmiotowe 

1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych, nauczyciele grupy 
przedmiotów pokrewnych lub wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły 
przedmiotowe. 
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2.  Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu. 

3.  Do zadań zespołu należy: 
1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, 
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć,     
    stymulowanie rozwoju uczniów, 
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 
 

§ 29. 

Wychowawcy 
 

1.   Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednego z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanego dalej „wychowawcą". 

2.  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by 
wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez okres nauczania w szkole. 

3.   Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady                     
pedagogicznej. 

4.   Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami 
szkoły, a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 
b) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
c) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów  przez 

wychowanka, 
d) dbanie o rozwój fizyczny i zdrowie uczniów, 
e) troska o ład i dyscyplinę uczniów, higienę i estetykę klasy. 

5.   Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4 winien: 
a) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków, 
b) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, 
c) zapoznać uczniów i rodziców z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, 
d) planować i ustalać wspólnie z uczniami i rodzicami: 

- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 
uczniowski, 

- treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą   dostosowane 
do potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły 

         e) utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
 - poznawania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 
- okazywania rodzicom pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci               

i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 
 - włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły. 

f)  utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu       
g) współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno -  
    pedagogiczną , 
h) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, 
i)  dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 
j)  kształtować właściwie stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i  
    poszanowaniu godności człowieka, 
k) utrzymywać stały kontakt z rodzicami w sprawach postępów w nauce i   
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    zachowaniu się ucznia, 
l)  organizować kontakty nauczycieli z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów  
    w celu wymiany informacji o pracy uczniów w procesie zdobywania wiedzy i   
    umiejętności ich osiągnięć dydaktycznych, występujących trudnościach oraz  
    wspólnego szukania środków zaradczych, 
ł)  powiadamiać o przewidywanej dla ucznia okresowej lub rocznej ocenie  
    niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem semestru, 
m)na   tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o   
    przewidywanych dla niego ocenach okresowych / rocznych, 
n) uczestniczyć w zebraniach klasowych.                                                                     
 

6.    Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – 
       wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne) 

§ 30. 

Pedagog szkolny 

1.   Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną 

 
2.   Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego określają odrębne    
      przepisy. 

3.   Do zadań pedagoga szkolnego należy: 
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn   

      niepowodzeń 
b) określanie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
    uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, 
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 
d) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 
e) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                     

z programu wychowawczego i profilaktyki w  stosunku do uczniów z udziałem 
rodziców i wychowawców, 

        f)  prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w    
             zakresie wychowania, 
        g)  wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i  
             profilaktyki, 
        h)  udział w opracowywaniu programu profilaktyki i programu wychowawczego, 
        i)   prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4.   Zadania, o których mowa w ust. 3 pedagog szkolny realizuje: 
a) we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami), organami  
    szkoły i instytucjami pozaszkolnymi, 
b) we współpracy z poradniami psychologiczno — pedagogicznymi i innymi   
    poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy   
    udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych  
    przypadkach. 

5.   Pedagog  szkolny  posiadający  przygotowanie  specjalistyczne  może   prowadzić  
zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

6.   Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego określa dyrektor szkoły. 
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§ 31. 

Logopeda 

1.  Do zadań logopedy należy: 
a) przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej  w celu ustalenia    

stanu mowy – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej, 
b) diagnozowanie  logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – 

organizowanie pomocy logopedycznej, 
c) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub             

w grupach, 
d) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych 

ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców, 
e) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń 

logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy                
i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej, 

h) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 
korekcyjno –kompensacyjne, 

i)  organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących 
rozwoju mowy, 

j)  organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym, 
k) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy. 

Rozdział 7 

Zasady rekrutacji 

§ 32.  

1.   Dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej      

dostępności. 

2.   Do szkoły i oddziału przedszkolnego przyjmowani są  uczniowie z obwodu    

      Bieniewiec, Grzymek, Huta Żabiowolska, Józefina, Kaleń, Musuły, Nowa   
      Bukówka, Oddział, Osowiec, Pieńki Słubickie, Przeszkoda, Rumianka, 
      Siestrzeń, Stara Bukówka, Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica Wieś, 
      Władysławów, Wycinki Osowskie, Zalesie, Żabia Wola. 
 
3.   Dyrektor szkoły może również przyjąć uczniów spoza obwodu szkolnego. 
 
4.   Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia spoza obwodu szkolnego gdy:  
         a) przyjęcie ucznia spowoduje utworzenie dodatkowego oddziału lub podział  
             oddziału na grupy, a organ prowadzący nie wyraża na to zgody, 
         b) uczeń sprawiał dotychczas problemy wychowawcze, są realne obawy,                      
             że będzie wywierał negatywny wpływ na pozostałych uczniów. 
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Obowiązek szkolny 

   § 33.  

1.   W szkole są tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania  
przedszkolnego.     

2.   Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole. 

 

3.   Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 oraz obowiązek szkolny mogą być spełniane  

również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:                                       

a) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień               

o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu 

terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów 

edukacyjnych Unii Europejskiej, 

         b) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.                             

4.   Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w              
tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.  

 
5.   Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2 są    
      obowiązani do: 

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału          

przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, 

         b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, 

c) informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły      

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku 

poza obwodem szkoły lub spełnianego w sposób określony w ust. 3, 

d) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych  w zezwoleniu, o którym 

mowa  w ust. 11 – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza 

oddziałem przedszkolnym. 

6.   Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym 
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły, 
nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 
kończy 18 lat. 

7.   Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które    
przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychiczną dojrzałość do 
podjęcia nauki szkolnej. 
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8.   Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po    
zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno -  pedagogicznej. Dziecko, 
które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej,  jest zwolnione z 
obowiązku, o którym mowa w  § 33 ust. 2.                                                                                       

9.   Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły,         
w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej.                                                                                    

10.   Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się  również udział dzieci i młodzieży 
upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych 
organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.                                                          

11.  Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, może 
zezwolić na spełniania przez  dziecko obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego oraz obowiązku  szkolnego  poza oddziałem przedszkolnym lub 
szkołą oraz określić warunki jego spełniania uwzględniając konieczność uzyskania 
przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii 
publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej. Dziecko spełniające 
obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia 
poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie 
egzaminów klasyfikacyjnych  przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor 
zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego. 

 
 
12. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

 
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, 

d) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły  

podstawowej, w obwodzie którego dziecko mieszka o realizacji obowiązku 

szkolnego poza obwodem szkoły lub spełnianego w sposób określony w ust. 3. 

e)  zapewnienia dziecku warunków nauki określonych  w zezwoleniu, o którym  

mowa  w ust. 11 – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza szkołą. 

13. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego  
przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

 
14. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 oraz obowiązku szkolnego  
      podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 
15. Przez niespełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 oraz obowiązku szkolnego  
      należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co  

najmniej 50%  obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym                   
i szkole podstawowej. 
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16. Uczniowie, którzy ukończyli klasę VI, kontynuują naukę w gimnazjum.  

 

Prawa i obowiązki ucznia 

§ 34. 

1.   Uczeń szkoły ma prawo do: 
a) korzystania z pomocy doraźnej, 
b) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -

wychowawczym, 
c) właściwie zorganizowanego procesu szkolenia, 
d) poszerzania informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 
e) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 

f)  korzystania z zasad dydaktycznych sprawdzania wiedzy i umiejętności, 
g) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 
h) poszanowania swej godności, a w tym ochrony przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej i psychicznej, 
i)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
j)  swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają dobra innych osób, 
k) bezpłatnego korzystania z pomieszczeń szkolnych, urządzeń, sprzętu i pomocy 

naukowych oraz księgozbioru bibliotecznego w toku nauki szkolnej i zajęć 
pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, 

l)  bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, zgodnie z wymogami bhp                   
i ochrony przeciwpożarowej, 

ł)   prawidłowo zorganizowanego procesu kształcenia, zapewniającego aktywne 
uczestniczenie w procesie zdobywania wiedzy, umiejętności zaspokajania jego 
aspiracji edukacyjnych oraz rozwój uzdolnień i zainteresowań, 

m) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach, 
n) systematycznej i częstej, jawnej i sprawiedliwej, w oparciu o czytelne kryteria              

i mierniki, oceny swoich uzdolnień i zainteresowań, 
o) zgłaszanie za pośrednictwem wychowawcy klasowego lub bezpośrednio 

dyrektorowi szkoły swojego sprzeciwu dotyczącego wystawionej oceny, jeśli 
uzna ją za krzywdzącą 

p) dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku, gdy uczeń nie radzi sobie                 
z opanowaniem materiału programowego, 

r)  wszelkich form opieki socjalnej i wychowawczej, organizowanej w szkole lub 
poza szkołą 

s)  bezpłatnego korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego              
w związku z nauką i pobytem w szkole, 

t)  swobodnego zrzeszania się w organizacjach uczniowskich działających                  
w szkole, których cele, zadania, zasady i formy określają odrębne przepisy, 

u)  uczniowie mają prawo do wyboru Rzecznika Praw Ucznia i korzystania z jego 
pomocy w celu zapewnienia procedury dochodzenia swoich praw. 

2.  Uczeń szkoły ma obowiązek: 
a) dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenie jej autorytetu, 
b) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad 

poszerzaniem wiedzy i umiejętności, 
c) systematycznego przygotowywania się do zajęć, 
d) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią dbać o piękno mowy 

ojczystej, 
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e) systematycznie uczęszczać do szkoły , nie spóźniać się na zajęcia edukacyjne 
oraz przynosić wszystkie niezbędne indywidualne środki dydaktyczne i przybory 
szkolne, 

f)  informować o konieczności zwalniania z lekcji i opuszczania terenu szkoły, 
-  pisemnie — na prośbę rodzica — dyrektora szkoły 
-  ustnie — w przypadku złego samopoczucia — wychowawcę lub nauczyciela 

przedmiotu 
g) usprawiedliwić nieobecności, której prawdziwość powinien potwierdzić swym 

podpisem rodzic: 
- usprawiedliwienie    uczeń    winien    dostarczyć    na    najbliższą    godzinę 

wychowawczą od ustania przyczyny nieobecności, 
- niedotrzymanie powyższego terminu będzie podstawą do uznania czasu 

nieobecności jako nieusprawiedliwionego, 
h) uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych                   

i pozalekcyjnych, organizowanych przez szkołę dla uczniów, pracować nad 
własnym rozwojem fizycznym i intelektualnym, 

i)  rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. 
j)  sumiennie wykonywać polecenia dyrektora szkoły, nauczycieli i wychowawców 

oraz innych pracowników szkoły, 
k) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły, 
l)  godnie reprezentować szkołę w kontaktach z pozalekcyjnym środowiskiem 

społecznym i przyrodniczym, 
ł)  chronić własne życie i zdrowie przed zagrożeniem, 
m) współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą być 

współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności 
uczniowskiej, 

n) pomagać kolegom w nauce, a w szczególności tym, którzy mają trudności 
powstałe z przyczyn od nich niezależnych, 

o) szanować, chronić mienie społeczne - być oszczędnym i gospodarnym, 
p) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia 

obowiązków ucznia, przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę 
pomieszczeń i otoczenia szkoły, 

r)  stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać 
wszelkim przejawom przemocy, brutalności, a także zarozumialstwa, 

s) poznawać, szanować i chronić przyrodę ojczystą oraz właściwie gospodarować 
jej zasobami, 

t)  dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich 
nałogów, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych 
środków odurzających, 

u) przebywania podczas przerw międzylekcyjnych w budynku szkoły lub na terenie 
placu szkolnego, 

w) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru, 
y) przestrzegać ustaleń władz szkolnych i wszelkich przepisów wydanych przez 

władze państwowe, 
 

3.   Obowiązki ucznia dotyczące udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się  
do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie: 

 
a) uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych jest podstawowym obowiązkiem   
    ucznia, polegającym na właściwym przygotowaniu się do zajęć co oznacza   
    odrabianie zadanych prac, przynoszenie podręczników i zeszytów oraz   
    materiałów wskazanych przez nauczyciela,  
b) zachowanie ucznia powinno umożliwić sobie i innym uczniom uczestnictwo               
    w zajęciach. 
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4. Zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły i podczas wyjazdów organizowanych 

przez szkołę: 
a) strój uczniowski powinien być schludny i estetyczny, w stonowanych kolorach:  

- bluzki z zakrytymi ramionami, małymi dekoltami, zakrywające okolice brzucha               
  i pleców, bez obraźliwych napisów i nadruków, bez błyszczących ozdób typu –  
  cekiny, koraliki, 
- spodnie i spódnice nie krótsze niż do połowy uda, 
- podczas zabaw i dyskotek strój powinien być schludny i niewyzywający, 

         b) podczas świąt i uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy: 
             - strój galowy to: biała bluzka, koszula oraz czarna lub granatowa spódnica,   
               spodnie, 
         c) na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia – obuwie o niebrudzącej podeszwie 
         d) w szkole zabrania się: farbowania włosów, robienia makijażu, malowania  
             paznokci a także noszenia kolczyków zawierających wiszące elementy, noszenia  
             ekstrawaganckiej biżuterii. 
 
5. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na  
       terenie szkoły: 

a) obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i urządzeń  
    elektronicznych w czasie pobytu w szkole (wyłączenie aparatu).W przypadku  
    potrzeby skontaktowania się ucznia z rodzicem lub rodzica z dzieckiem w czasie               
    pobytu w szkole, udostępniony będzie telefon w sekretariacie szkoły. 

 
6. Obowiązek ucznia dotyczący właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych  
      pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów: 

a) uczeń ma obowiązek przestrzegania norm i zasad powszechnie obowiązujących  
    i uznanych w życiu społecznym. 

 
7. Obowiązki ucznia związane z usprawiedliwieniami nieobecności zawarte są                      

w rozdziale 4, § 21 ust. 4. 
 

 

§ 35. 

 

Wyróżnienia, nagrody i kary 

1.   Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

a) rzetelną naukę i prace na rzecz szkoły, 
b) wzorową postawę, 
c) wybitne osiągnięcia, 
d) dzielność i odwagę 

2.   Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu 

uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

3.   Do wyróżnień i nagród ustalonych przez szkołę należą: 
a) pochwała wychowawcy wobec klasy, 
b) pochwała dyrektora wobec zbiorowości szkolnej, 
c) wpis do kroniki szkolnej, 
d) pochwała na zebraniu z rodzicami, 
e) list gratulacyjny dla rodziców z okazji ukończenia szkoły, 
f)  świadectwo z wyróżnieniem, 
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g) dyplom, 
h) nagroda rzeczowa. 

4.   Nagrody, wyróżnienia, które uczeń otrzyma w ciągu semestru będą uwzględnione 
przy wystawianiu oceny zachowania. 

5.  Wychowawca ma obowiązek powiadomić rodziców o pochwałach   i   wyróżnieniach 
udzielonych uczniowi. 

6.   Warunki i kryteria oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień ustalonych przez 
szkołę określa wewnątrzszkolny system oceniania. 

 

§ 36. 

1.   Za lekceważenie nauki i innych obowiązków wynikających z § 34 uczeń może 
otrzymać kary: 

a) upomnienie wychowawcy klasy, 
b) wykluczenie z imprez i wycieczek szkolnych lub zawieszenie w zajęciach 

pozalekcyjnych, 
c) upomnienie lub naganę dyrektora szkoły 
d) upomnienie lub naganę dyrektora szkoły wobec uczniów, 
e) przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole, 
f)  przeniesienie do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora 

szkoły, 

2.   Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor szkoły może wystąpić do 
Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły gdy ten: 

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 
b) dopuszcza się kradzieży, 
c) wchodzi w kolizję z prawem, 
d) demoralizuje innych uczniów, 
e) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły 

3.   O każdej nałożonej karze i przyznanej nagrodzie informuje się rodziców. 

4.   Wykroczenie ucznia niezależnie od otrzymanej kary będzie uwzględnione przy            

wystawianiu oceny zachowania. 

5.   Od kary wymienionej w § 36 ust.1 pkt. a i b  uczeń może odwołać się za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego do dyrektora szkoły. 

6.  Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie wobec ucznia kary, jeżeli  uzyska 
poręczenie nauczyciela lub rady klasowej rodziców. 

7.   Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 
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Rozdział 8 
Postanowienia końcowe 

 
§ 37. 

 

1.   Szkoła używa  pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
2. Regulaminy określające działalność organów  szkoły nie mogą być sprzeczne z 

zapisami niniejszego statutu jak i ustawą o systemie oświaty oraz wynikającymi z niej 
przepisami wykonawczymi. 

 
§ 38. 

 
1.   Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami . 
 
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określa organ 

prowadzący na mocy odrębnych przepisów. 
 

§ 39. 
 

  1. Zmiany w statucie mogą być wprowadzane przez radę pedagogiczną                               
po zaopiniowaniu przez wszystkie zainteresowane strony. 

 
§ 40. 

 
Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały. 
 

§ 41. 
 

1. Statut w przedłożonej formie został zaopiniowany pozytywnie przez radę rodziców               
i samorząd uczniowski. 

 
2.   Niniejszy statut obowiązuje od dnia......................na podstawie uchwały rady   
      pedagogicznej nr............................. 
  

 

 

 

 

 

 

 


