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Statut 

Szkoły Podstawowej Nr 59 

im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 

w Poznaniu 

 
Podstawa prawna: 

 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( ze zmianami, ostatnia nowelizacja 
8.02.2005 r. D.U. 10/2005, poz. 71) z późniejszymi zmianami 
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z dnia 
9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 542.z póź. zmianami. 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół / Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 626/.-
ostatnia zmiana Dz. U. Nr 35/ 2007, poz. 221 i 222 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 35, 
poz. 221 i 222) 
 
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 357)  
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawi szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz.U. poz. 843) 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i 
sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. 
poz. 959) 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113) 

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 1010) obowiązuje od 1 września 2016 r. 
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Rozdział I 

 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 59 w Poznaniu im. gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek położony przy ulicy Baranowskiej 1. 
3. Obwód szkoły wyznacza organ prowadzący- (załącznik nr 1). 
4. Uczniami szkoły mogą być dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz spoza obwodu za 

zgodą dyrektora szkoły. 
 
 
 

§ 2 
 

 
1. Szkoła może posiadać własny sztandar. 

 
§ 3 

 
1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Poznań. 
2. Organem sprawującym nadzór pedagogicznym jest Wielkopolski Kurator Oświaty w 

Poznaniu. 
3. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat: 

 
etap I – klasy I-III 
etap II -  klasy IV-VI 

 
4.W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania  
   przedszkolnego. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.  
 
5.Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister    
   Edukacji Narodowej  w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 
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Rozdział II 

 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 4 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program 
wychowawczy szkoły i program profilaktyki. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej klasy oraz świadectwa ukończenia 
szkoły poprzez:  
a) bezpłatną naukę w zakresie podstawy programowej i rocznego planu nauczania 
b) realizacje ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Radę Pedagogiczną zasad 

oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów 
 

2. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań i 
zajęć przedmiotowych oraz dodatkowych organizowanych przez szkołę. 
 

3. Udziela uczniom mającym trudności w nauce pomocy psychologicznej  
i pedagogicznej poprzez:  
a) współpracę nauczycieli, psychologa i pedagoga z Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną 
b) organizację zajęć wyrównawczych w miarę posiadanych środków 
c) współpracę wychowawców z pedagogiem szkolnym 
d) współpracę wychowawców z psychologiem szkolnym 

 
4. Sprawuje opiekę nad uczniami poprzez:  

a) organizowanie zajęć świetlicowych  
b) umożliwia korzystanie z posiłków  
c) umożliwia prowadzenie zajęć specjalistycznych ( logopedii, gimnastyki korekcyjnej) w 

miarę posiadanych środków 
d) umożliwia korzystanie z biblioteki 
e) organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 

życiowej 
f) współdziała z rodzicami w zakresie nauczania wychowania i profilaktyki 
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Rozdział III 

 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 5 

 

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

 
 

§ 6 
 

1. Dyrektor szkoły wyłaniany jest w drodze konkursu i powoływany przez organ prowadzący. 
2. Dyrektor szkoły : 

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawcza szkoły oraz reprezentuje ją na 
zewnątrz 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny  
c) przewodniczy Radzie Pedagogicznej 
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej 
e) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego i Rady Pedagogicznej 
f) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego 
g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie  
h) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę  

szkoły 
i) ocenia poziom i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz prace wszystkich 

pracowników szkoły  
 
3. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami. 
 

       Do zadań dyrektora należy w szczególności: 
 

a) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą, 
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b) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
c) przyznawanie nagród oraz wymierzenie kar porządkowych nauczycielom oraz innym 

pracownikom szkoły, 
d) występowanie z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród kuratora i ministra  dla nauczycieli 
e) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów.  

4. Dyrektor w wykonaniu zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i 
samorządem uczniowskim. 

5. Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na podjęcie  działalności  przez stowarzyszenia i 
organizacje na terenie szkoły. 

6. Dyrektor przestrzega zasadności wyboru podręczników. Dopuszcza do użytku 
szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną 
programy nauczania 

7. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne, a w 
szczególności zezwolenie na realizacje obowiązku szkolnego poza szkołą, przeprowadzenie 
egzaminu kwalifikacyjnego. 

8. Zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na czas określony 
zgodnie z właściwymi przepisami. 

9. Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnej z 
przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia Kuratora Oświaty i organ 
prowadzący. 

10. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może tworzyć stanowisko 
wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze. 

11. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z 
zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami. 

12. Wykonuje czynności związane z awansem zawodowym nauczyciela zgodnie z Kartą 
Nauczyciela. 

13. Dyrektor Szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela. 
14.Dyrektor prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami i nadzoruje 
prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 7 

 

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

2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje i prowadzi 
zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad. 
 

3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 
a) opracowanie  i zatwierdzanie  statutu szkoły 
b) podejmowanie uchwał dotyczących  planów pracy szkoły  
c) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 
d) organizowanie wewnętrznego samokształcenia 
e) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych 
f) opracowanie i zatwierdzanie  wewnątrzszkolnego systemu oceniania  
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g) opracowanie programu wychowawczego szkoły (zał. nr 3) oraz programu profilaktyki (zał. 
nr 4) w porozumieniu z Radą Rodziców  

h) zatwierdzanie planu pracy szkoły i Szkolnego Zestawu Podręczników i Programów 
Nauczania 
 

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 
b) projekt planu finansowego szkoły 
c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i wyróżnień 
d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i 
wychowawczych 

e) kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych  
f) Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego 

oraz informację o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy do roku 
g) warunki przystąpienia do sprawdzianu klas VI uczniów w warunkach dostosowanych do 

ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych,  
h) deleguje  przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 
i) występuje z wnioskiem do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji wicedyrektora lub 

z innego kierowniczego stanowiska w szkole 
j)  opiniuje szkolny zestaw programów nauczania 
k) opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin zajęć 

wychowania fizycznego,  
l) nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele przedmiotów 

pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe,  
 
Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo- 
zadaniowe. 

 
Pozostałe treści dotyczące Rady Pedagogicznej zawarte są w regulaminie Rady Pedagogicznej 
(załącznik  nr 2). 

 

§ 8 

 

1. Rada Rodziców działa w szkole w oparciu o artykuł 53 ust.4 ustawy z dnia 7.09.1991  
Ustawy o systemie Oświaty oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 (DZ.U. z 2007 nr 80 poz. 
542): 

a) Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów  
b) pracuje w oparciu o regulamin Rady Rodziców (załącznik. Nr 5) 
c)  pozyskuje środki w celu wsparcia działalności szkoły 

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci. 
3. Rodzice są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 

szkoły oraz jego regularnego uczęszczania na zajęcia i zapewnienia dziecku warunków 
umożliwiających przygotowanie się do zajęć.  

4. Rodzice mają obowiązek informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego 
roku o spełnianiu obowiązku szkolnego poza granicami Polski.  
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5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
powoduje wszczęcie procedur związanych z wezwaniem rodziców do natychmiastowej 
realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci. 

 

§ 9 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Przedstawicielem jego jest Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana przez  uczniów z klas 

4-6. 
3. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o artykuł 55 Ustawy o Systemie Oświaty, Statutu 

szkoły i niniejszego regulaminu (załącznik nr 6.) 
4. Uczniowie mają prawo do wyboru , w porozumieniu z Dyrektorem nauczyciela pełniącego 

rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
 

 

Rozdział IV 

 

Organizacja szkoły 

 

§ 10 

 

1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
 
2.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku na 
podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza 
organ prowadzący  do 30 maja każdego roku.  
 
3.Na podstawie arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
 

4.Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 
godzin na tydzień. 

W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować: 
a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami 
b) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i 
zainteresowań uczniów 

c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 
doskonaleniem zawodowym 
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§ 11 
 

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

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: 
a) liczbę pracowników szkoły w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze  
b) ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych    
     przez organ prowadzący szkołę 
 

3. Organizację stałych obowiązków, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych  określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na 
podstawie arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 
pracy. 

 4   W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania      
       przedszkolnego. 
5. W szkole organizuje się zajęcia nauczania indywidualnego zgodnie  Rozp. MEN z dnia 28  

      sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  
      przedszkolnego dzieci  i indywidualnego nauczania dzieci  i młodzieży  Dz. Ust. 1157. 

. 
 

§ 12 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział (klasa). 
2. Podstawową forma pracy w klasach I-III są zajęcia integralne 
3. Podstawową formą pracy w klasach IV-VI są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w    

   systemie klasowo- lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
4. W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny 
5. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej, jednemu z nauczycieli.   

  Pełni on funkcję wychowawcy klasy: 
a) opracowuje wspólnie z uczniami i rodzicami plan wychowawczy klasy, 
b) utrzymuje ścisłą współpracę z innymi nauczycielami w sprawach dotyczących jego   
       uczniów, 
c) utrzymuje ścisły i systematyczny kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) swoich  
      wychowanków. 

6. Rodzice uczniów mogą wystąpić do Dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę wychowawcy.   
7. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być podpisany przez 2/3 rodziców    

  danego oddziału. Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania   
  wyjaśniającego i poinformowanie o decyzji w ciągu 30 dni. 

8. Szkoła organizuje spotkania rodziców z nauczycielami poprzez: 
a) wywiadówki 
b) spotkania w ramach „otwartych drzwi” 
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c) podczas dyżurów nauczycieli 
d) kontakty indywidualne 

9. Rodzic ma prawo do odwołania od oceny dziecka –reguluje to Wewnątrzszkolny System  
Oceniania Klasyfikowania i Promowania (załącznik nr. 9 Wewnątrzszkolny System Oceniania 
Klasyfikowania i Promowania) 

 

§ 13 

 

1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów szkoła powierza opiekę nad uczniami 
przebywającym w szkole: 

a) na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych nauczycielowi zgodnie z jego 
przydziałem czynności lub nauczycielowi zastępującemu, 

b) na przerwach nauczycielom pełniącym dyżury na korytarzach i boisku zgodnie z 
opracowanym harmonogramem. 

2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i na wycieczkach 
zgodnie z Rozp. 8 listopada 2001. 

3. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa (wychowanie  
fizyczne, język obcy, zaj. komputerowe) dokonywany jest podział zespołów klasowych na 
grupy, zgodnie z Rozp. MEN 7  luty 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w 
szkołach publicznych   oraz uchwałą Rady Miasta Poznania 

4. W edukacji wczesnoszkolnej czas trwania zajęć i przerw reguluje nauczyciel. W systemie 
klasowo-lekcyjnym lekcja trwa 45 minut. Przerwy między lekcjami trwają od 10 do 20 minut. 

 

§ 14 

 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki 
pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego miedzy dyrektorem szkoły 
a zakładem kształcenia nauczycieli lub wyższą szkołą. 

2. W szkole funkcjonuje świetlica. Realizuje ona swoje zadania według rocznego planu pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz tygodniowego rozkładu zajęć. 

3. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb ucznia i wynikają z czasu trwania zajęć 
lekcyjnych. 

4. Uczniowie szkoły mają możliwość korzystania ze stołówki. 
5. Szkoła posiada bibliotekę z czytelnią, służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów 

popularyzowaniu literatury.  
6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

zakończeniu uczniom, nauczycielom, pracownikom i rodzicom. 
7. W szkole można przeprowadzać ankiety, wywiady i rozmowy w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa  oraz  podniesienia jakości pracy szkoły  także poznania potrzeb i oczekiwań 
uczniów, rodziców i nauczycieli. 
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§ 15 

 

1. Organy szkoły są jednostkami niezależnymi,  posiadającymi możliwość swobodnego 
działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawa i 
niniejszym statutem. 

2. Organy szkoły wzajemnie informują się o podejmowanych decyzjach.  
3. Organy szkoły podejmują działania na rzecz rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz 

szkoły. 
 

§ 16 

 

1. Do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoła posiada: 
 

a) klasy z niezbędnym wyposażeniem, 
b) pracownie komputerową, 
c) salę multimedialną, 
d) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych(sala gimnastyczna i boiska sportowe, plac 

zabaw, boisko rekreacyjne, zewnętrzna siłownia), 
e) pomieszczenia dla działalności świetlicy szkolnej i stołówki, 
f) bibliotekę szkolną z dostępem do Internetu 

 

 

Rozdział V 

 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników 

 

§17 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 
- Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi określają  odrębne  
   przepisy  
-  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą  i jest odpowiedzialny    
   za jakość tej pracy. 

2. Nauczyciel dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia, jako nadrzędnego celu pracy 
edukacyjnej, polegającej na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, wychowania i 
kształcenia. 

3. Organizuje i prowadzi proces dydaktyczny w sposób zapewniający osiągnięcie przez uczniów 
optymalnych wyników nauczania oraz zapewnienia warunków do świadomego i aktywnego 
uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych. 

4. Nauczyciel opracowuje plan dydaktyczny, biorąc pod uwagę podstawę programową, 
indywidualność powierzonej mu klasy oraz poszczególnych uczniów i koryguje go w toku 
pracy, w celu osiągnięcia możliwie wysokich wyników nauczania. 
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5. Obowiązkiem nauczyciela jest stała obserwacja i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz 
reagowanie na ich stan psychofizyczny. 

6. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów 
podczas lekcji, zajęć, dyżurów, wycieczek i imprez (załącznik nr 10  Regulamin dyżurów 
nauczycieli  i nr 11 Regulamin wycieczek) 

7. Nauczyciel odpowiada materialnie za powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne 
znajdujące się w salach lekcyjnych  w których prowadzi zajęcia. Reaguje na  bieżąco  na każdy 
przypadek niszczenia mienia szkolnego i uczniowskiego. 

8. We wszystkich sprawach dotyczących ucznia współpracuje z wychowawcą, 
psychologiem/pedagogiem i rodzicami(opiekunami) ucznia. 

9. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dokumentacji, w tym 
dziennika elektronicznego 

10. Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez samokształcenie , uczestnictwo w  doskonaleniu 
metodycznym oraz podnoszeniu kwalifikacji. 

11. Nauczyciel zobowiązany jest do stałego monitorowania jakości swojej pracy. 
12. Nauczyciel informuje uczniów i ich rodziców(opiekunów) o kryteriach i formach oceniania ze 

swojego przedmiotu na pierwszych zajęciach (spotkaniach) w każdym roku szkolnym. 
Zapoznaje z programem nauczania i wychowywania. 

13. Dba o wszechstronny rozwój ucznia. 
14. Stosuje zasadę bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu ucznia  
15. Dba o właściwe relacje interpersonalne pomiędzy pracownikami szkoły.  
16. Dba o dobre imię szkoły. 
17. Nauczyciel na podczas zastępstw doraźnych może realizować tematy ze swojego  przedmiotu.  
18. Pracownicy administracji im obsługi wspomagają prace  nauczycieli, zabezpieczają sprawny 

sprzęt i materiały do realizacji zadań szkoły. 
19. Szczegółowy zakres zadań, praw  i obowiązków nauczycieli i pracowników administracji i 

obsługi zawiera regulamin pracy. 
 

§ 18 

 

1. Oddziałem (klasą) opiekuje się nauczyciel wychowawca . 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się 

danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
3. Dyrektor może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku: 

a) na wniosek nauczyciela 
b) przeniesienia nauczyciela 
c) długotrwałej nieobecności nauczyciela  
d) braku efektów pracy wychowawczej  
e) na wniosek rodziców ( jeżeli na ogólnym spotkaniu rodziców zgłoszony zostanie wniosek 

o zmianę wychowawcy i opowie się za nim ponad 2/3 rodziców) 
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy w której jest 

wychowawcą, a w szczególności: 
a) koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie 
b) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia  
c) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów  
d) rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi 

członkami społeczności uczniowskiej 
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5. Wychowawca w celu realizacji zadań: 

a) otacza  indywidualną opieką każdego wychowanka, poznając jego środowisko rodzinne 
b) planuje i  organizuje  wspólnie  z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołu 

klasowego, zgodnie z planem wychowawczym klasy w oparciu o szkolny program 
wychowawczy 

c) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-
wychowawczych ich dzieci i wspomagania działań wychowawczych domu, zapobiegania 
patologiom oraz włączenia ich w życie klasy i szkoły 

d) współpracuje z  pedagogiem i psychologiem szkolnym, Poradnią Pedagogiczno- 
Psychologiczną, służbą zdrowia w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb , zainteresowań, 
uzdolnień i pokonywaniu trudności uczniów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w 
sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 
 

6. Wychowawca klasy wykonuje następujące czynności administracyjne dotyczące klasy i jest za 
te działania odpowiedzialny: 
a) prowadzenie dziennika zajęć w formie elektronicznej i arkuszy ocen 
b) sporządzanie opinii o uczniach 
c) wypisywanie świadectw  
d) prowadzenie dokumentacji wynikającej z zasad ustalania oceny z zachowania 
e) prowadzenie dokumentacji w I etapie edukacyjnym, która wynika z WSO 
f) opracowanie rocznego planu pracy wychowawczej, wynikającego ze szkolnego 

programu wychowawczego 
 

 

§ 19 

 

1. Dla uczniów którzy muszą przebywać w szkole przed zajęciami lub po ich zakończeniu, ze 
względu na czas pracy rodziców(opiekunów) szkoła organizuje świetlicę (załącznik nr 12 
Regulamin świetlicy). Dla uczniów oddziałów przedszkolnych zorganizowana jest odrębna świetlica, 
działająca do godziny 17. 

2. Świetlica pracuje w godzinach od 6.30  do 17.00, w oparciu o plan pracy ustalany corocznie 
przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów. 
4. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy w oparciu o złożona przez rodziców(opiekunów) 

deklaracje. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie rodziców pracujących. 
5. Kwalifikacji uczniów do korzystania ze świetlicy dokonuje wychowawca świetlicy, w 

porozumieniu z pedagogiem i psychologiem  szkolnym, biorąc pod uwagę sytuację rodzinną 
ucznia. 

6. Rodzice(opiekunowie) zobowiązani są do odbioru dzieci ze świetlicy najpóźniej do godziny 
17.00. 

7. Uczeń bez pisemnej prośby rodziców(opiekunów) nie może opuścić wcześniej świetlicy. 
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§ 20 

 

1. Cele i zasady funkcjonowania świetlicy: 
a) zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki, pomocy w nauce, warunków do nauki 

własnej, wypoczynku i rekreacji 
b) formy pracy świetlicy: 

 zabawy i gry świetlicowe 

 czytelnictwo 

 małe formy teatralne 

 zajęcia plastyczne, muzyczne i techniczne 

 ćwiczenia ruchowe 

 pomoc w odrabianiu lekcji  

 pomoc w nauce 

 zajęcia prowadzące do upowszechniania zasady higieny osobistej i zdrowotnej oraz 
nawyków kultury życia codziennego 

 opieka nad uczniami, którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne z religii 
organizowane w szkole, umieszczone w „środku” rozkładu zajęć 

 opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji  
niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa. 

 

 

§ 21 

 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji zadań dydaktyczno-
wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, jest interdyscyplinarną 
pracownią szkolną, uczestniczącą w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i dalszej 
edukacji, w tym do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji. Biblioteka 
szkolna pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców i jest szkolnym 
centrum edukacji czytelniczej i medialnej wyposażonej w: 

a) podręczny księgozbiór  

b) zbiór nagrań muzycznych na płytach CD, DVD  i kasetach  

c) wideotekę  

d) komputery z dostępem do Internetu 

e) zbiór prenumerowanych czasopism 

f) zbiór regulaminów szkolnych 
 

2. Czas pracy biblioteki ustalany jest corocznie , w zależności od czasu pracy szkoły. Powinien 
on umożliwić dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 
 

3. Uczniowie mogą korzystać z czytelni codziennie w godzinach pracy biblioteki. 
4. Dopuszcza się organizację obowiązkowych lekcji bibliotecznych w ramach zastępstw za 

nieobecnych nauczycieli lub w innym czasie dogodnym dla uczniów i nauczycieli 
bibliotekarzy. 
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5. Biblioteka działa w oparciu o regulamin (Załącznik Regulamin Biblioteki nr 13). 
 

§ 22 

 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 
 
a) opracowanie projektu regulaminu korzystania z wypożyczalni i  czytelni, 
b) prowadzenie warsztatu informacyjnego ; w tym katalogu rzeczowego i alfabetycznego 

oraz kartoteki tekstowej i zagadnieniowej, 
c) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich 

kultury czytelniczej , zaspokajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych, 
d) przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie ilościowym i jakościowym 

czytelnictwa poszczególnych klas, 
e) współpraca z nauczycielami, 
f) sporządzanie planów pracy biblioteki i sprawozdań za dany rok, 
g) organizowanie kiermaszy książek  używanych. 

 

 

§ 23 

 

Zadania pedagoga/psychologa szkolnego 

 
1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie    
    indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  
    uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych  
    stron uczniów. 
2.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów  
   wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów. 
3.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do  
   rozpoznanych potrzeb oraz prowadzenie zajęć specjalistycznych zgodnie z wymaganymi  
   kwalifikacjami. 
4.Realizowanie zadań zawartych w szkolnym programie profilaktyki. 
5.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania   
   oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów. 
6.Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach  
   kryzysowych (zał. nr 14. Procedury postepowania w sytuacjach zagrożenia ) 
7.Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych    
   możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. 
8.Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w    
   udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 
9.Współpraca z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły : 
 
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie 
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- Poradnią Zdrowia Psychicznego 
- Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich 
- Komendą Policji  
- Strażą Miejską  
- organizacjami pozarządowymi 
 
10. Prowadzenie dokumentacji 
  - dziennik pracy, 
  - dziennik zajęć specjalistycznych, 
  - notatki ze spotkań (rozmów) z uczniami, rodzicami, nauczycielami, 
  - indywidualne teczki dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-                           
    pedagogiczną, 
  - Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, 
  - dotyczącej udzielania pomocy materialnej dzieciom i ich rodzinom, 
  - związanej z korespondencją z różnymi instytucjami 
 

 

Rozdział VI 

 

Uczniowie szkoły 

 

Prawa ucznia określa się z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji Praw 
Dziecka ONZ z dnia 20.11.1989 r. 

 

§ 24 

 

1. Uczeń ma prawo do: 
a) otrzymania informacji na temat zakresu wymagań oraz modelu zachowania,  
b) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania –

Wewnątrzszkolny System Oceniania Klasyfikowania i Promowania 
c) poznania na bieżąco ocen z poszczególnych przedmiotów, 
d) korzystania z tygodniowego rozkładu zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
e) poszanowania swojej godności, 
f) rozwijania zainteresowań , zdolności i talentów,  
g) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego innych 

osób, 
h) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
i) nietykalności osobistej, 
j) bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 
k) korzystania ze wszystkich pomieszczeń lub urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i 

obowiązującymi regulaminami, 
l) reprezentowania szkoły w zawodach , przeglądach i konkursach, 
m) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
n) korzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
o) ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
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2. W przypadku naruszenia praw ucznia rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą 

złożyć skargę  
    do Dyrektora szkoły: 
 
a)     skarga musi być złożona w formie pisemnej, a pismo zarejestrowane  w sekretariacie    
        szkoły,  
b)     Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni od chwili złożenia skargi powołuję komisję, która  
        rozpatruje skargę, 
c)     w skład komisji wchodzą: Dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący   
        komisji, wychowawca klasy lub inny nauczyciel wskazany przez dyrektora i prowadzący  
        zajęcia edukacyjne w tej klasie, pedagog lub psycholog szkolny, przedstawiciel Rady  
        Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 
d)    decyzję o uznaniu lub odrzuceniu skargi podejmuje się w drodze głosowania zwykłą    
       większością głosów, 
e)    z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia,    
       wynik głosowania (pozytywny lub negatywny wraz  z uzasadnieniem), 
f)    po zakończeniu prac komisji dyrektor w ciągu 3 dni, w formie pisemnej, informuje   
       rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o rozpatrzeniu skargi. 
 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie  a zwłaszcza: 
 

a) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w   
  zajęciach  lekcyjnych, regularnie uczęszczać na lekcje, 

b) dbać o własny schludny i estetyczny wygląd oraz nosić niewyzywający , skromny strój    
  na terenie szkoły, 

c) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły, 
d) dbać ład, porządek oraz wspólne dobro: sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne ,   

  urządzenia, 
e) godnie reprezentować szkołę , 
f) przestrzegać zasad kultury współżycia,  
g) rozwijać swoje zdolności i zainteresowania 
h) dbać o kulturę słowa i poza nią, 
i) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. 

 
4. O sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uczeń ma obowiązek poinformować wychowawcę   
     lub dyrektora szkoły. 
 
5. Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice. 

 
6.  Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.   

    Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, 

    w którym dziecko kończy 5 lat. 

    .  
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Rozdział VII 

 

Nagrody i kary 

 

§ 25 

 

1. Za wzorową i przykładna postawę uczeń  może otrzymać wyróżnienia i nagrody. 
2. Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów. 
3. Nagroda może być przyznana za: 

a) bardzo dobra naukę i pracę na rzecz szkoły, 
          b)   wybitne osiągnięcia,  

c) wzorową postawę,  
d) pomoc potrzebującym. 

 
4.Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, nauczycieli, pracowników szkoły i 
samorządu uczniowskiego. 
5. Nagroda może być udzielona w następującej formie:  
  
                        a)   punkty dodatnie w/g  WSO 

b)   pochwała wychowawcy klasy,  
e) pochwała dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów, 
f) dyplom uznania , 
g) nagroda książkowa, 
h) list gratulacyjny dla rodziców  Super Absolwenta 
i) Nagroda Super Absolwent 

 
6. Nagrody finansowane są z budżetu Rady Rodziców. 

 
7. Kara może być udzielana uczniowi za: 

 
a) nieprzestrzeganie Statutu szkoły  
b) lekceważenie i zaniedbywanie nauki oraz innych obowiązków szkolnych, 
c) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia, 
d) naruszenie porządku szkolnego, 
e) lekceważenie nauczycieli i innych pracowników szkoły,  
f) brutalność , wymuszenia i agresję, 
g) niewłaściwe zachowanie  się poza szkołą , sprzeczne z ogólnie przyjętymi 

normami, 
h) palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych oraz zażywanie 

środków odurzających. 
i) cyberprzemoc 

 
 
 
 

8. Kara może być udzielona w następującej formie: 
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- Punkty ujemne w określonej regulaminem wysokości, 

- Uwaga w dzienniczku, 

- Rozmowa z dyrektorem szkoły, 

- Rozmowa z rodzicami ucznia, 

- Obniżenie oceny z zachowania,  

- Zakaz reprezentowania szkoły w czasie konkursów, imprez, zawodów, udziału w 
wycieczkach, rajdach, dyskotekach, wyjściach do kina, teatru itp. 

- Ustna nagana wychowawcy wobec całej klasy (kopia pisemna przesłana rodzicom/ 
opiekunom ) 

- Pisemna nagana dyrektora szkoły, 

- Zgłoszenie  sprawy Straży Miejskiej, Policji , 

- Powiadomienie Sądu dla Nieletnich i Kuratora Oświaty, 

- Wystąpienie  do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 
 

9. Od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem samorządu 
szkolnego wychowawcy klasy lub rodziców (prawnych opiekunów) do dyrektora 
szkoły w terminie 3 dni zgodnie z procedurą zawartą w WSO . 
 

 

 

Rozdział VIII 

 

Rodzice i opiekunowie 

 

§26 

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku 
szkolnego należy: 
 
1. Zapisanie dziecka do szkoły w ustawowo ustalonym terminie. 
2. Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 
3. Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych. 
4. Wspieranie procesu nauczania i wychowania . 
5. Utrzymanie systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami. 
6. Udzielanie w miarę swoich możliwości, organizacyjnej i materialnej pomocy szkole. 
7. Na wezwanie szkoły rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do odebrania  ze szkoły 

chorego dziecka. 
8. Dbać o higienę dziecka. 
 

 

 

§ 27 
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1. Dla zapewnienia warunków osiągnięcia jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania 
uczniów konieczna jest współpraca rodziców ze szkołą. W ramach tej współpracy rodzice 
maja prawo do: 

a) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 
b) porad psychologa i  pedagoga szkolnego, 
c) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i 

rodziny, 
d) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 
e) występowania do dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i 

sprawami dotyczącymi szkoły, 
f)  inicjowania i organizowania pomocy rodziców dla szkoły, 
g) gromadzenia funduszy dobrowolnych składek rodziców, prowadzenia 

działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i 
przeznaczenia ich na potrzeby szkoły, 

h) znajomości statutu szkoły, kryteriów oceniania, klasyfikowania i promowania 
oraz sposobu przeprowadzania sprawdzianu. 

 

Rozdział IX 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 28 

 

1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 
przepisy. 

 

§ 29 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
3. Szkoła posiada fundusze z: 

a) środków budżetowych, 
b) środków pozabudżetowych: 

- wynajmowania sal i pomieszczeń szkoły, 
- innych dobrowolnych  

4. Rada Rodziców prowadzi własne rozliczenie finansowe . 
5. Dochody ze środków pozabudżetowych gromadzone są na oddzielnym koncie szkoły. 
6. Regulaminy określające działalność szkoły nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 
7. Statut uchwala i wprowadza zmiany Rada Pedagogiczna. 

 

 

§ 30 
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Procedury wprowadzania zmian w Statucie  
 
1. Przygotowanie projektu zmian przez zespół zadaniowy.  
2. Przedstawienie zmian Radzie Rodziców, SU oraz Radzie Pedagogicznej, celem podjęcia 

uchwały zmieniające zapisy w Statucie.  
3. Przesłanie znowelizowanego statutu do organu prowadzącego i nadzorującego, celem 

sprawdzenia zgodności zapisów statutowych z prawem.  
4. Uprawnieni do dokonywania nowelizacji statutu:  

1) Rada pedagogiczna,  
2) Dyrektor szkoły, placówki, jako przewodniczący Rady pedagogicznej,  
3) inicjatorem wprowadzenia nowelizacji zapisów w statucie mogą być także:  
    Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Organ Prowadzący, Organ Nadzorujący  
     

 

Załączniki do Statutu 

 

1.   Obwód szkoły.(zał. 1) 
2.    Regulamin Rady Pedagogicznej.(zał. 2) 
3.    Program wychowawczy (zał. 3) 
4.    Szkolny program profilaktyki ( zał. 4) 
5.    Regulamin Rady Rodziców.( zał. 5) 
6.    Regulamin Samorządu Uczniowskiego. (zał. 6) 
7.    Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania.  (zał. 9)  
8.    Regulamin dyżurów nauczycieli.(zał. 10) 
9.    Regulamin wycieczek. (zał. 11) 
10.    Regulamin świetlicy (zał. 12) 
11.    Regulamin biblioteki. (zał. 13) 
12.    Procedury postępowania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 59 w sytuacjach zagrożenia   

      dzieci i młodzieży. (zał. 14) 


