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Statut Szkoły wprowadzono na podstawie następujących aktów prawnych: 
 
- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  
 
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych, 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, 
 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (DZ.U.2018 poz.1647), 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 
 
-  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 
 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej, 
 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego, 
 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania dla publicznych szkół, 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie: RODO). 
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ROZDZIAŁ I 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 

 

§1. 

1. Ilekroć w statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 

2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 48 im. Gen. Oswalda Franka 

w Poznaniu; 

3) oddziale integracyjnym- należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem 

z pozostałymi  uczniami,  zorganizowany  zgodnie przepisami wydanymi na podstawie art.127 

ust. 19 pkt 2; 

4) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Miasto Poznań; 

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda 

Franka w Poznaniu; 

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

pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda Franka w Poznaniu; 

7) pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracownika Szkoły Podstawowej 

nr 48 im. Gen. Oswalda Franka w Poznaniu niebędącego nauczycielem; 

8) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia lub dziecko w oddziale przedszkolnym w Szkole 

Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda Franka w Poznaniu; 

9) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. 

Oswalda Franka w Poznaniu; 

10)  statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda 

Franka w Poznaniu; 

11)  radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. 

Oswalda Franka w Poznaniu, w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki, o jakim jest mowa w art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe; 

12)  radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 48 

im. Gen. Oswalda Franka w Poznaniu; 
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13)  samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda Franka w Poznaniu. 

 

§2. 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 48 im. Gen. Oswalda Franka. 

2. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, jej ukończenie umożliwia kontynuację 

nauki na ponadpodstawowym etapie kształcenia. 

3. Siedzibą szkoły jest budynek na ul. Sarmackiej 105 w Poznaniu. 

4. Szkoła nosi imię Generała Oswalda Franka. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Poznań z siedzibą przy Placu Kolegiackim 17 

w Poznaniu, a organem nadzoru pedagogicznego jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

6. Szkoła jest jednostką budżetową posiadającą wydzielony rachunek dochodów. 

7. W strukturze szkoły jest oddział przedszkolny, którego organizację i zasady funkcjonowania 

określa rozdział XI Statutu. 

8. Rekrutację uczniów do szkoły regulują przepisy zawarte w Prawie oświatowym. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§4. 

1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele), 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 

i etnicznej, 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i 

wnioskowania, 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 
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7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji, 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym 

oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy, 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

§5. 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z 

wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

 

§6. 

1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,  

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

2. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej.  
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§7. 

1. Szkoła umożliwia pobieranie nauki przez dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, 

zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

2. Szkoła prowadzi nieodpłatny oddział przedszkolny dla dzieci w celu odbycia przez nie rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

3. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w 8-letnim cyklu 

kształcenia. 

4. Szkoła nie pobiera od rodziców opłat z tytułu udostępniania im gromadzonych informacji 

w zakresie nauczania, wychowania, opieki, dotyczących ich dzieci. 

5. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną według zasad określonych w przepisach 

prawa oświatowego w tym zakresie. 

6. Szkoła, za pośrednictwem pedagoga i psychologa szkolnego oraz doradcy zawodowego, 

współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i prowadzi zajęcia związane 

z wyborem kierunku kształcenia. 

7. Świetlica szkolna otacza opieką uczniów (szczególnie klas 1-3), którym rodzice nie mogą 

zapewnić opieki z powodu pracy zawodowej. 

8. Szkoła zapewnia uczniom możliwość odpłatnego korzystania z ciepłego posiłku (obiadu) w 

stołówce szkolnej. 

9. Szkoła współpracuje również z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży, a w szczególności z: Policją, Strażą Miejską, Poradniami Psychologiczno – 

Pedagogicznymi, kuratorami sądowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, władzami 

lokalnymi i samorządowymi. 

10. W zakresie wolontariatu szkoła: 

1) prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów, 

2) stwarza uczniom możliwości podejmowania działań wolontariatu prowadzonych przez 

organizacje, stowarzyszenia działające poza szkołą na podstawie zawartych porozumień lub 

umów również na terenie szkoły, 

3) może organizować własne działania w zakresie wolontariatu i włączać w nie uczniów. 
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ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA 

 

§8. 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna,  

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§9. 

1. Dyrektor jest nauczycielem szkoły posiadającym kompetencje i uprawnienia określone w 

ustawie oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych do nich. 

1) Dyrektor Szkoły w szczególności:  

a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,  

b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami,  

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i bhp,  

d) realizuje uchwały Rady Rodziców oraz uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich 

kompetencji,  

e) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku uwzględniając 

szkolny plan nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

nauczania. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 

maja danego roku, 

f) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, ustala 

tygodniowy rozkład zajęć  określający  organizację  obowiązkowych i 

nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

g) dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  

h) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,  

i) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,  
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j) współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli  w organizacji 

praktyk pedagogicznych.  

2) Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia  o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia.  

3) Dyrektor realizuje przepisy zawarte w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych.  

4) Dyrektor decyduje o:  

a) organizacji pracy szkoły, zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,  

b) przydziale godzin nauczania i czynności dodatkowych dla nauczycieli,  

c) zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,  

d) przyznawaniu dodatków motywacyjnych, premii, nagród Dyrektora oraz wymierzaniu kar 

porządkowych,  

e) wystąpieniu  z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz 

innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Związków 

Zawodowych (wstępną opinie Rady Pedagogicznej wypracowuje jej komisja),  

f) skierowaniu do organu prowadzącego wniosku o utworzenie stanowiska wicedyrektora na 

każde co najmniej 12 oddziałów, powierzeniu stanowisk kierowniczych w szkole (z 

wyjątkiem stanowiska Dyrektora),  

g) odwołaniu ze stanowisk kierowniczych pracowników, którym je powierzono.   

5) Dyrektor Szkoły wypełnia obowiązki wynikające z Karty Nauczyciela:  

a) nawiązuje stosunek pracy z nauczycielami (mianowanie lub zawieranie umów o pracę),  

b) ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu i powiadamia o niej 

nauczyciela,  

c) ustala ocenę pracy nauczycielom (w tym również nauczycielom pełniącym funkcję 

kierowniczą w szkole),  

d) może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne komisje problemowo - 

zadaniowe rady. Pracą tych zespołów i komisji kieruje przewodniczący powołany przez 

Dyrektora na wniosek członków,  

e) może zobowiązać nauczyciela do wykonywania w czasie ferii i wakacji, w okresie nie 

dłuższym niż 7 dni, czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów lub prac 

związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego,  

f) może udzielać urlopu bezpłatnego nauczycielowi oraz urlopu dla poratowania zdrowia,  

g) może zawiesić nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych.  
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6) Dyrektor Szkoły wypełnia obowiązki wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty, Karty 

Nauczyciela, Kodeksu Pracy orz zarządzeń organu prowadzącego i nadzorującego szkołę oraz 

realizuje uchwały Rady Pedagogicznej. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w 

razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygniecie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

7) Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej realizuje postanowienia Rady Rodziców 

oraz wnioski Samorządu Uczniowskiego.  

8) Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły.  

 

§10. 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym posiadającym kompetencje i uprawnienia 

określone w ustawie oraz innych przepisach i działającym na podstawie ustalonego przez siebie 

regulaminu.  

1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

3) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów, po zakończeniu zajęć dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

4) Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z 

inicjatywy przewodniczącego, Rady Szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 

członków Rady Pedagogicznej. 

5) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej i zobowiązany jest 

zawiadomić wszystkich członków o terminie, porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 

6) Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o 

działalności szkoły. 

7) Uchwały Rady Pedagogicznej mają charakter aktu prawnego. 

8) Rada Pedagogiczna: 

a) zatwierdza plany pracy po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły; 
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b) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

d) uchwala wewnątrzszkolny system oceniania; 

e) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

f) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

g) opiniuje organizację pracy szkoły w tym tygodniowy podział godzin; 

h) uchwala zestawy programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników; 

i) ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

szkoły; 

j) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§11. 

1. Rada Rodziców jest organem działającym według przyjętego przez siebie regulaminu, 

posiadającym określone uprawnienia i kompetencje.  

 W Prezydium Rady Rodziców winni być reprezentowani przedstawiciele wszystkich etapów 

kształcenia tj.: oddziału przedszkolnego, klas 1-3 i klas 4-8. 

1) Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

a) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego,  

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły,  

c) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu 

podręczników,  

d) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły.  

2) Rada Rodziców wyłania w drodze wyborów swoje prezydium.  

3) Prezydium Rady Rodziców:  

a) ustala wysokość dobrowolnych składek rodziców na fundusz rady,  

b) ustala sposoby dysponowania uzyskanymi w ten sposób środkami.  

4) Prezydium Rady Rodziców może nagrodzić oraz zwrócić się do Dyrektora szkoły  z wnioskiem 

o nagrodzenie wyróżniającego się nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika szkoły.  
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5) Rada Rodziców może wystąpić do Dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.  

6) W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa jej regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.  

7) Rada Rodziców ma prawo wyrazić na wniosek Dyrektora opinię o dorobku zawodowym 

nauczyciela i przekazać ją Dyrektorowi szkoły, który ustala ocenę za okres stażu. Rada 

Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania od 

Dyrektora Szkoły zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. 

Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania Dyrektora. 

 

§12. 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu 

uczniowskiego, którą tworzą przedstawiciele klas IV - VIII.  

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze 

Statutem szkoły. Organy samorządu są jedynie przedstawicielami ogółu uczniów. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 

dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących 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 szkolne, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, 
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6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej rady 

wolontariatu). 

§13. 

1. Zasady rozwiązywania konfliktów dotyczące organów szkoły: 

1) Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, o ile 

są one zgodne z prawem oświatowym. 

2) Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady, jeżeli w regulaminie je pominięto.  

3) Reprezentuje interesy rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. 

4) Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły. 

5) Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest 

negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem oraz 

nauczycielami i uczniami. 

6) Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. W swojej działalności kieruje 

się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. 

7) Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku  z tym 

wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów 

narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków. 

8) Jeżeli uchwała Rady Rodziców, Rady Szkoły jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem 

szkoły, Dyrektor zawiesza wykonanie w terminie określonym w regulaminie rady, uzgadnia 

z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku 

uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor Szkoły przekazuje sprawę do uzgodnienia organowi 

prowadzącemu. 

9) W sprawach spornych uczeń – nauczyciel 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 wychowawcy lub nauczycielowi, który wraz z przedstawicielem 

Samorządu rozstrzyga sporne kwestie; 

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

10)  W sprawach spornych nauczyciel – rodzic ustala się co następuje: 

a) sjeśli nie ma porozumienia między rodzicem a nauczycielem uczącym dany przedmiot, to 

pierwszą osobą, która pomaga znaleźć wspólne rozwiązanie, jest wychowawca klasy; 
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b) jeśli nie ma porozumienia między rodzicem a nauczycielem i wychowawcą to osobami, które 

pomagają znaleźć wspólne rozwiązanie są: pedagog szkolny i psycholog szkolny. 

c) spory nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora szkoły, którego decyzje są ostateczne. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§14. 

1. Szkoła daje wykształcenie podstawowe z możliwością uzyskania przez ucznia zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci mogą kontynuować naukę w 

szkołach ponadpodstawowych. 

2. Szkoła, na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej, ma prawo realizować pod opieką jednostki 

naukowej eksperyment pedagogiczny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§15. 

1. Przebieg nauczania i wychowania uczniów jest dokumentowany, a zasady prowadzenia 

dokumentacji określają obowiązujące przepisy oraz wydane na ich podstawie zarządzenia 

Dyrektora. 

§16. 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie: 

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym, 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w 

tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia z tym, że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować 

zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na 

poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 
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§17. 

§ 7. 1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:  

1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia 

mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 

uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej; 

 2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 

uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie 

więcej niż 24 uczniów 

7) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie 

oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów. 

 

§18. 

1. Organizacja roku szkolnego oraz zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

opierają się na przepisach prawa oświatowego w tym zakresie. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w  danym 

roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania. 

3. Liczba uczniów w oddziale jest regulowana stanowiskiem organu prowadzącego szkołę. 

4. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie 

więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27. 

5. Zajęcia w szkole odbywają się na dwie zmiany. 

6. W szkole roczny rozkład zajęć dzieli się na dwa półrocza, zgodnie z corocznym ustaleniem Rady 

Pedagogicznej na podstawie aktualnie obowiązującego rozporządzenia MEN w sprawie 

organizacji roku szkolnego. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii letnich i zimowych określają przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

7. Rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowany jest w pięciu dniach tygodnia. 

8.  Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu 

Uczniowskiego może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni. 
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Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, mogą by ustalone w dni, w 

których w szkole odbywa się odpowiednio: 

 egzamin ósmoklasisty,  

 w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w 

przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych, 

 w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

9. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze 

dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu. 

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

organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły na każdy rok szkolny. 

11. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa 

tygodniowych rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego. 

12. Zajęcia pozalekcyjne mogą być organizowane z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb 

rozwojowych uczniów. Ich organizację zatwierdza Dyrektor. 

13. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez 

dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.  

14. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w 

organizowanych dodatkowych nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęcia rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów. 

§19. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

 a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;  

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  
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4)  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

 7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

§20. 

1. Religia/etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice wyrażają taką wolę. 

2.  Wola rodziców wyrażona jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w 

kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione w każdym momencie. 

  3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki, która odbywa się pomiędzy innymi zajęciami  

w danym dniu,  przebywają w świetlicy szkolnej. 

 

§21. 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w 

rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą w formie pisemnej rezygnację z 

udziału ucznia w zajęciach. 

4. Zajęcia te nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§22. 

1. Szkoła  zapewnia uczniom dobrowolną oraz bezpłatną opiekę i pomoc psychologiczno-

pedagogiczną w formie: 

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

2) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

3) zajęć logopedycznych, 

4) zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne , 

5) zajęć o charakterze terapeutycznym, 

6) zindywidualizowanej  ścieżki  kształcenia,  
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7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

8) zajęć rozwijających  uzdolnienia, 

9) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się 

10) porad i konsultacji, 

11) zajęć warsztatowych. 

2. W oddziale przedszkolnym i szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana 

rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji,  szkoleń. 

 

§23. 

1. Dyrektor powierza opiekę wychowawczą nad każdym oddziałem jednemu z nauczycieli (w 

oddziale przedszkolnym dwóm nauczycielom), zwanym dalej wychowawcą. 

2. Wychowawstwo powierza się na cały etap edukacyjny danego oddziału w szkole, chyba że 

przyczyny niezależne od Dyrektora szkoły staną się powodem zmiany wychowawcy. 

 

§24. 

1. Wybór podręczników oraz programów nauczania dokonany przez nauczycieli i sposób ich 

dopuszczania do użytku w szkole określają odrębne przepisy. 

 

§25. 

1. W szkole działają zespoły nauczycieli powoływane przez Dyrektora. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu. 

3. Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do realizacji w danym 

roku szkolnym. 

 

§26. 

1. W szkole tworzone są oddziały integracyjne po uzgodnieniu z organem prowadzącym.  

2. Do oddziału integracyjnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowane są dzieci 

posiadające  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  przez  zespół  orzekający 

działający w  Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

na podstawie odrębnych przepisów.  

3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w 

tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. 
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4. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale 

integracyjnym w szkole ogólnodostępnej może być wyższa, jeżeli uczeń uczęszczający do tego 

oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na 

niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego. 

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie 

spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

6. Uczniowie niepełnosprawni mają zapewniony bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu na 

zajęcia edukacyjne w szkole oraz powrót z zajęć do domu. 

 

§27. 

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki 

w publicznych przedszkolach lub szkołach podstawowych, na warunkach dotyczących obywateli 

polskich. 

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi i osoby będące obywatelami polskimi, podlegające 

obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na 

poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej bezpłatnej nauki 

języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący 

szkołę. Pomocy tej udziela się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

3. Osoby, o których mowa w pkt 1,2 §22, mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w 

zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę. Nie dłużej niż 

przez okres 12 miesięcy. 

 

§28. 

 W szkole funkcjonuje system doradztwa zawodowego.  

1. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradca zawodowy. 

2. W zakresie zadań koordynatora jest m.in.: 

1) planowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę we współpracy z 

wychowawcami klas, 

2) dokonywanie systematycznej diagnozy zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w 

planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej, 

3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla 

uczniów, 
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4) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na ten temat aktualnego 

zapotrzebowania rynku pracy,  

5) prowadzenie zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania 

kariery i podjęcia roli zawodowej, 

6) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych przez organizowanie spotkań 

szkoleniowo-informacyjnych, 

7) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe. 

 

§29. 

1. Biblioteka szkolna wraz z czytelnią jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-

wychowawczych szkoły, popularyzacji czytelnictwa i doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli 

oraz upowszechnianiu wiedzy wśród uczniów. 

2. W bibliotece szkolnej są gromadzone i wypożyczane darmowe podręczniki, których ewidencją 

zajmują się nauczyciele bibliotekarze. 

3. Warunki korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych określa regulamin. 

4. Biblioteka przeprowadza inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej. 

5. Zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. 

Oswalda Franka w Poznaniu. 

§30. 

1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna. 

2. Dla uczniów (szczególnie klas 1-3), którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas 

pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuję 

opiekę świetlicową. 

3. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego 

nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów. 

4. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 

dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie 

lekcji. 

5. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy. 
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§31. 

1. W szkole funkcjonuje stołówka. 

2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej i korzystanie 

z niej jest odpłatne. Posiłki przygotowywane są przez firmę zewnętrzną wybieraną przez Radę 

Rodziców. 

3. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie, 

2) uczniowie, których wyżywienie finansują ośrodki pomocy społecznej,  

3) pracownicy zatrudnieni w szkole. 

4. Zasady zachowania w stołówce i korzystania z niej określa regulamin. 

 

§32. 

1. W szkole dostępny jest dla uczniów gabinet profilaktyki zdrowotnej. 

2. Wymagania wobec gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz zakres ich działalności określają 

odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ V 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

§33. 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpośrednią i stałą opiekę podczas zajęć organizowanych w placówce 

i poza jej terenem. Dba o pełne poczucie bezpieczeństwa uczniów (zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym) oraz przestrzega obowiązujących przepisów BHP i przepisów ppoż. 

2. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

uczniów ponosi nauczyciel szkoły. 

3. Uczniowie otoczeni są opieką nauczycielską wedle obowiązującego pedagogów harmonogramu 

dyżurów podczas wszystkich przerw, a także 10 minut przed pierwszą godziną lekcyjną. 

Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich opisuje ich regulamin. 

4. Za ucznia, który przebywa na terenie szkoły po zakończonych zajęciach lekcyjnych bierze 

odpowiedzialność rodzic/prawny opiekun. 

5. Z boiska szkolnego i placu zabaw podczas godzin pracy szkoły mogą korzystać tylko dzieci mające 

w tym czasie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz te, które przebywają w świetlicy. 
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6. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia 

oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

7. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego 

nauczyciela) jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem. 

8. W razie nagłej nieobecności nauczyciela, uczniów danej klasy, można zwalniać z pierwszych i 

ostatnich lekcji, jeśli rodzice zostali o tym wcześniej powiadomieni. 

 

§34. 

1. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i 

higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem. 

2. Każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie 

powierzonych jego opiece uczniów. 

a) Nauczyciele podczas prowadzenia zajęć obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych są 

zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów, przestrzegania procedur 

postępowania w sytuacjach kryzysowych na terenie szkoły, kontroli obecności uczniów na 

każdych zajęciach. 

b) Nauczyciele dyżurujący podczas przerw śródlekcyjnych sprawują kontrolę nad 

zachowaniami uczniów, w razie potrzeby przypominają uczniom zasady bezpieczeństwa 

podczas przerw. 

3. Wszyscy pracownicy szkoły, w tym niepedagogiczni, zobowiązani są do informowania Dyrektora o 

każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pracownicy obsługi monitorują osoby dorosłe 

przebywające na terenie szkoły. Każda osoba, nie będąca pracownikiem szkoły, ani uczniem ma 

obowiązek wpisania imienia i nazwiska przy wejściu  na teren szkoły oraz odnotowania swojego 

wyjścia. 

5. Każdy pracownik szkoły, w tym pracownik niepedagogiczny, zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów BHP.   

6. Budynki Szkoły oraz przynależne do niej tereny i urządzenia powinny odpowiadać ogólnym 

warunkom BHP oraz posiadać zabezpieczenia przeciwpożarowe – zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami. W kilku miejscach w budynku szkoły oraz na zewnątrz zamieszczone 
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są kamery CCTV, w celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i 

opieki.  

7. Urządzenia sanitarne w pomieszczeniach powinny znajdować się w stanie pełnej sprawności 

technicznej i być utrzymane w czystości. 

8. Pomieszczenia szkolne muszą posiadać, zgodnie z obowiązującymi normami, właściwe 

oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową. 

9. W szkole systematycznie omawiane są przepisy ruchu drogowego. Prowadzone jest kształcenie 

komunikacyjne zmierzające do uzyskania przez uczniów karty rowerowej. 

10. Na godzinach wychowawczych i innych zajęciach z uczniami omawiane są zasady bezpieczeństwa 

w szkole i poza nią.  

11. Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły zobowiązani są niezwłoczne zawiadomić 

Dyrektora Szkoły o dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

12. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu podczas zajęć informatyki oraz podejmuje 

działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

13. Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie powinni przebywać w czasie dłuższych 

przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczycieli. Uczniom 

przebywającym w czasie przerw w budynku szkolnym zapewnia się opiekę nauczycieli i 

pracowników obsługi według ustalonego harmonogramu. 

 

§35. 

1. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie 

zawodów sportowych organizowanych przez szkołę bezwzględnie zapewnia się uczniom opiekę 

pedagogiczną. 

2. Wszelkie dolegliwości ucznia powinny być uwzględniane przez prowadzącego zajęcia, a w razie 

konieczności weryfikowane przez służby medyczne. 

3. Ćwiczenia można przeprowadzać jedynie z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających 

pełne bezpieczeństwo ćwiczących. 

4. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego oraz jego przydatność do lekcji nauczyciel jest 

zobowiązany sprawdzić przed rozpoczęciem planowanych zajęć, a wszelkie uwagi pilnie zgłosić 

Dyrektorowi szkoły. 
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§36. 

1. Szkoła posiada własny regulamin wycieczek, z którym organizator jest zobowiązany zapoznać 

uczniów i rodziców. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

§37. 

1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami regulują odrębne 

przepisy. 

2. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określają odrębne przepisy. 

 

§38. 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z ustawą. 

2. Wicedyrektor wykonuje wyznaczone przez Dyrektora zadania sprawując nadzór pedagogiczny w 

powierzonym im zakresie i kontrolując realizację zadań nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych. 

3. W czasie, gdy Dyrektor Szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie kompetencje i zadania Dyrektora, które wymagają 

wykonania w czasie jego nieobecności. 

§39. 

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną oraz wychowawczo - opiekuńczą. 

2. W celu realizacji swoich obowiązków nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań w 

zakresie: 

         1) realizowania podstawy programowej w zakresie nauczanego przedmiotu, 

1) realizowania programów kształcenia oraz wychowania i opieki, 

2) właściwego doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu 

przydzielonych zajęć edukacyjnych, 

3) realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby 

i zainteresowania uczniów, 

4) wzbogacania swojego warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

5) uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego, 
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6) prawidłowego prowadzenia dokumentacji dotyczącej nauczania przedmiotu i działalności 

wychowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami Dyrektora, 

7) pełnienia dyżurów zgodnie z przyjętym harmonogramem, 

8) sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć dydaktycznych i wychowawczych na terenie 

szkoły i poza nią, zgodnie z przepisami BHP i odrębnymi regulaminami, 

9) wykonywania poleceń służbowych Dyrektora szkoły. 

§40. 

1. Wychowawca sprawuje opiekę nad powierzonym mu oddziałem, tworzy warunki wspomagające 

harmonijny rozwój uczniów tego oddziału i proces uczenia się. 

2. Wychowawca prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 

1) trudności w uczeniu się, 

2) potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

3) szczególnych uzdolnień. 

3. Zadania, prawa i obowiązki wychowawcy określają obowiązujące przepisy. 

4. Wychowawca klasy realizuje następujące zadania w zakresie: 

1) organizacji procesu wychowania w oddziale, 

2) współdziałania z nauczycielami uczącymi w oddziale, 

3) współpracy z rodzicami uczniów, 

4) organizacji indywidualnej opieki nad uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, 

5) tworzenia rocznego planu pracy wychowawczej i tematyki zajęć do dyspozycji wychowawcy, 

6) współpracy z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, 

7) wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z 

uczniami. 

5. W celu wspomagania pracy wychowawcy może zostać wyznaczony spośród nauczycieli danego 

oddziału, „drugi wychowawca”. Do jego zadań należy współdziałanie z wychowawcą oraz 

zastępowanie go w razie nieobecności. 

§41. 

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:  

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 
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2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w 

życiu  szkoły; 

3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;  

5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym 

uczniów;  

6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;  

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:  

1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 

w życiu szkoły, 

2)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§42. 

1.  W szkole zatrudniony jest nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w 

celu współorganizowania kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych.  

2. Nauczyciel  podejmuje działania w zakresie: 

1) prowadzenia wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia, określone w 

programie; 

2) prowadzenia wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą 

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczy w miarę potrzeb w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz 

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

nauczycieli i specjalistów; 
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4) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom 

specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie.  

 

§43. 

1. W szkole zatrudniony jest logopeda. W zakresie zadań logopedy jest: 

1) diagnozowanie  logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie 

stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń  

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 

 

§44. 

1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia 

zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechnienia czytelnictwa i 

przygotowania do korzystania z informacji w szkole. W zakresie jego zadań jest: 

1) w ramach pracy pedagogicznej: 

a)  udostępnianie zbiorów, organizowanie warsztatu informacyjnego, 

b)  prowadzenie działalności informacyjnej, 

c)  udzielanie porad przy wyborze lektury, 

d)  prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne 

imprezy czytelnicze) i umiejętności z korzystania informacji, 

e)  organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną 

dzieci (promocje książek, spotkania autorskie), 

f)  Udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych poprzez współpracę 

z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, bibliotekarzami innych szkół i bibliotek 

oraz innymi instytucjami pozaszkolnymi. 

2) w ramach prac organizacyjno-technicznych: 

a)  informowanie  rady pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeni i 

obserwacji o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach, 
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b)  gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i konserwacja 

zbiorów, 

c)  sporządzanie planów pracy oraz okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej 

działalności, 

d)  organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki, 

e)  dystrybucja darmowych podręczników. 

 

§45. 

1. W szkole są zatrudnieni pracownicy niepedagogiczni na stanowiskach: 

1) sekretarza szkoły, 

2) księgowego, 

3) specjalisty ds. płac, 

4) pielęgniarki, 

5) pracowników obsługi. 

2. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, pracowników niepedagogicznych oraz ich 

prawa i obowiązki określają odrębne przepisy oraz ich zakresy czynności. 

 

ROZDZIAŁ VII 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

§46. 

1. Szkoła  traktuje  rodziców  jako  pełnoprawnych  partnerów  w  procesie  edukacyjnym,  

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

 

§47. 

1. Reprezentantem opinii wszystkich rodziców jest Rada Rodziców wyłoniona z przedstawicieli rad 

oddziałowych wybieranych corocznie na początku roku szkolnego przez rodziców poszczególnych 

klas. Funkcjonowanie i uprawnienia Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. Rada 

Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną. 

2. Formy kontaktów pomiędzy  rodzicami a szkołą: 

1) zebranie ogólne, 

2) zebranie klasowe, 
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3) indywidualne konsultacje, 

4) spotkania okolicznościowe, 

5) informacje pisemne, 

6) informacje w dzienniku elektronicznym, 

7) rozmowy telefoniczne. 

W przypadkach szczególnych rodzic ma możliwość dodatkowego kontaktu indywidualnego 

z nauczycielem po uprzednim ustaleniu terminu spotkania. 

§48. 

1. Rodzice zobowiązani są do: 

1)  systematycznego kontaktowania się ze szkołą celem uzyskiwania informacji dotyczących 

postępów dziecka, jego zachowania w szkole i w klasie, 

2)  współpracy z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem szkolnym/psychologiem w razie 

występujących u dziecka trudności dydaktycznych lub wychowawczych, 

3)  dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

4)  zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

5)  zapewnienia dzieciom warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, 

6)  systematycznego monitorowania postępów dziecka w nauce i jego funkcjonowania na 

terenie szkoły poprzez regularną kontrolę dzienniczka, i-dziennika, uczestnictwo w 

zebraniach i konsultacjach, 

7)  przekazywania wychowawcy numerów telefonów kontaktowych celem właściwego obiegu 

informacji, 

8)  informowania o stanie zdrowia dziecka, 

9) odpowiedzialności finansowej za zniszczenia mienia szkoły dokonane przez ich dziecko 

 

§49. 

1. Rodzice mają prawo do: 

1)  znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych w klasie i w 

szkole, 

2)  znajomości  regulaminów i programów obowiązujących na terenie szkoły, 

3)  znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz procedur 

przeprowadzania sprawdzianów, 
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4)  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, ewentualnych 

trudności w nauce, zachowania w szkole), 

5)  brania czynnego udziału w życiu szkoły osobiście oraz poprzez przedstawicieli Rady 

Rodziców, 

6)  uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci, 

7)  wypowiadania opinii na temat spraw dotyczących ich dzieci. 

 

3. W szkole obowiązuje droga służbowa. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice 

kierują kolejno do: 

1) nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

2) wychowawcy klasy, 

3) Dyrektora Szkoły, 

4) Rady Pedagogicznej, 

5) organu nadzorującego szkołę, za wiedzą Dyrektora Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

UCZNIOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

ORAZ KARY I NAGRODY 

 

§50. 

1. Prawa i obowiązki ucznia określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz Statut. 

2. Uczniowie mają prawo do: 

1)  poszanowania godności osobistej, 

2)  zapoznawanie się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

3)  jawnej i umotywowanej oceny ich postępów w nauce, 

4)  takiej organizacji życia szkolnego, która umożliwia zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

5)  redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

6)  organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, 

7)  wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu uczniowskiego, 

8)  indywidualnej organizacji kształcenia w uzasadnionych przypadkach, 
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9)  swobodnego wyboru zajęć pozalekcyjnych w ramach oferty szkoły, 

10)  korzystania z księgozbioru i urządzeń szkoły poza planowymi zajęciami podczas zajęć 

szkolnych i pozalekcyjnych, 

11)  indywidualnej, doraźnej pomocy ze strony nauczycieli w przypadku trudności 

z opanowaniem materiału oraz opieki, jeśli wymaga tego sytuacja rodzinna, materialna lub 

losowa ucznia, 

12)  swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczące życia szkoły oraz 

wyznawanego światopoglądu – jeśli nie narusza to dobra innych osób, 

13)  przynależności do różnych organizacji dziecięcych i udziału w zgromadzeniach pokojowych, 

jeśli to nie zakłóca porządku publicznego i nie zagraża ich zdrowiu, 

14)  uzyskiwanie nagród (wyróżnień) za swoje osiągnięcia, 

15)  pisemnego odwołania się do Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni od decyzji organów szkoły 

o nałożonej karze, 

16)  odwołania się od propozycji oceny rocznej                                                                                                                                                                                                             

3. Obowiązki ucznia: 

1) podstawowym obowiązkiem ucznia jest przygotowywanie się i uczestniczenie w zajęciach 

edukacyjnych oraz - za zgodą rodziców, jeśli istnieje taka potrzeba – zajęciach 

specjalistycznych, 

2) uczeń ma obowiązek przedstawić usprawiedliwienie wystawione przez rodziców lub 

prawnych opiekunów w przypadku nieobecności w szkole; usprawiedliwienie należy 

dostarczyć w ciągu dwóch  tygodni od powrotu do szkoły, 

3) uczeń ma obowiązek właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników 

szkoły oraz pozostałych uczniów; każdy pracownik szkoły ma prawo zareagować na 

niewłaściwe zachowanie ucznia, 

4) na co dzień obowiązuje skromny, czysty i estetyczny ubiór; wygląd – bez makijażu, 

farbowanych włosów  

5) w czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy – biała bluzka, koszula, 

granatowe lub czarne spodnie, spódnica, 

6) na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania przez uczniów dyktafonów, 

filmowania i fotografowania, 

7) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (urządzenia powinny być wyłączone 

i schowane), 
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8) w sytuacjach uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu znajdującego się 

w sekretariacie szkoły, 

9) zaginięcie lub kradzież telefonu należy zgłosić niezwłocznie wychowawcy lub dyrektorowi 

szkoły; szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony uczniów, 

10) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 

skutkuje zabraniem telefonu do „depozytu”; telefon wydaje dyrektor, wicedyrektor Szkoły 

lub sekretarz, urządzenie odbiera rodzic (prawny opiekun) ucznia, zgłaszając się do 

sekretariatu szkoły, 

11) obowiązkiem ucznia jest zabezpieczenie własnego mienia np. rowerów, hulajnóg, 

deskorolek, telefonów i innych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymieniony 

sprzęt. 

§51. 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia lub naruszenia praw zawartych w Konwencji o prawach 

dziecka uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora. 

2. Dyrektor rozpatruje skargę ucznia w administracyjnym terminie i informuje o zajętym 

stanowisku. 

§52. 

1. W szkole obowiązuje system nagród. Uczeń szkoły nagradzany jest za osiągnięcia w różnych 

dziedzinach aktywności: 

1) wzorowe wyniki w nauce i zachowaniu, 

2) uczestnictwo w konkursach szkolnych i poza szkolnych, 

3) wybitne osiągnięcia sportowe, 

4) aktywność i zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, klasy, środowiska lokalnego,  działalność 

w wolontariacie, 

5) działania na rzecz promocji szkoły. 

 

Rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy lub nauczyciela wpisana do dziennika, 

2) publiczna pochwała udzielona przez wychowawcę klasy 

3) publiczna pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły 
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4) list gratulacyjny, 

5) dyplom, 

6) nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa. 

Nagrodę przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela, wychowawcy, Rady Pedagogicznej, 

Samorządu Uczniowskiego lub innych podmiotów. 

 

§53. 

1. W szkole obowiązuje system kar i konsekwencji. Uczniowie za  nieprzestrzeganie obowiązujących 

zasad mogą otrzymać następujące kary lub konsekwencje: 

1) upomnieniem ustnym nauczyciela, wychowawcy klasy, 

2) punktami ujemnymi wpisanymi w Kartę Zachowania Ucznia, 

3) informacją pisemną skierowaną do rodziców, 

4) wezwaniem przez wychowawcę rodziców do szkoły w celu przeprowadzenia rozmowy na 

temat dziecka, 

5) wezwanie rodziców na rozmowę do pedagoga / psychologa szkolnego, 

6) wprowadzenie dla ucznia behawioralnego programu modyfikacji zachowania, 

7) obniżeniem oceny zachowania, 

8) naganą Dyrektora szkoły z równoczesnym powiadomieniem rodziców, 

9) zawieszeniem praw do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

10) zawieszeniem praw udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach szkolnych, 

11) przeniesieniem do równoległej klasy, 

12) przeniesieniem do innej szkoły w porozumieniu z Kuratorium Oświaty 

13) wystąpieniem do sądu rodzinnego i nieletnich.  

2.  Każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie i przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę 

w szczególności rodzaj naruszenia prawa, stopień winy ucznia oraz jego dotychczasowe 

zachowanie i stosunek do obowiązków szkolnych. 

 

§54. 

1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej od kary 

wymierzonej: 

1) przez Dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu, za pośrednictwem Dyrektora, 

2) przez wychowawcę do Dyrektora, za pośrednictwem wychowawcy. 
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2. Wychowawca, uznając odwołanie za uzasadnione, może uchylić wymierzoną karę informując o 

tym Dyrektora. 

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i ustosunkowuje się do niego. 

4. Zmiana decyzji o nałożonej karze następuje również w drodze decyzji. 

5. W razie nie uznania odwołania Dyrektor przekazuje po 7 dniach akta sprawy do organu 

odwoławczego, informując o tym wnioskodawcę na piśmie. Decyzja wydana przez organ 

odwoławczy jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IX 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 

§55. 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) Osiągnięcia edukacyjne ucznia 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów ucznia (wiadomości i umiejętności) w stosunku do: 

a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania; 

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania – w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) Zachowanie ucznia 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz 

uczniów stopnia respektowania zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz 

obowiązków określonych w statucie szkoły. 

 

§56. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu wartościowanie postępów, wskazanie uczniowi, co 

osiągnął, co zrobił dobrze, nad czym powinien jeszcze popracować i jak się uczyć, a w szczególności: 
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1) informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, zachowaniu oraz postępachw tym 

zakresie, 

2) udziela uczniowi wskazówek w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywuje ucznia do dalszej pracy, 

4) dostarcza rodzicom i nauczycielom informacje o postępach, trudnościach i szczególnych 

uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
 

 

§57. 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców/prawnych 

opiekunów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznychi 

rocznych ocen klasyfikacyjnych, 

2) trybie oceniania i klasyfikowania oraz warunkach uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

3) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oceny zachowania oraz trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Wychowawca informuje o sposobie przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 

i przekazywaniu rodzicom/prawnym opiekunom informacji o wynikach ucznia. 

 

Szczegółowe zasady oceniania uczniów zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany 

przez Radę Pedagogiczną i wprowadzony uchwałą. 

 

ROZDZIAŁ X 

EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

&58. 

1. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. 
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2. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym.  Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby 

ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu 

ósmoklasisty nie można nie zdać. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

a) W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: 

- języka polskiego 

- matematyki 

- języka obcego nowożytnego 

 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: 

angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. 

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

b) Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych: 

- języka polskiego 

- matematyki 

- języka obcego nowożytnego 

- jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia 

lub historia 

 

4. Przebieg egzaminu ósmoklasisty. 

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do 

egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

- pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 

- drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 

- trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z 

przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut 
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Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym 

tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.  

5. Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów. 

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z 

przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. 

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku. 

6. Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 

niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których 

mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują 

do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe 

informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach. 

ROZDZIAŁ XI 

 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

§59. 

1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego rozwoju 

dziecka w zakresie zadań związanych z:  

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym 

obszarze jego rozwoju, 

2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w 

poczuciu bezpieczeństwa, 

3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 

4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym 

się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 
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5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków 

i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową 

i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem 

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się 

w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych 

możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, 

10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz 

norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka, 

11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi 

przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających 

rozwój tożsamości dziecka, 

13) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez 

dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe 

osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do 

zrozumienia na tym etapie rozwoju, 

14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych 

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla 

jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 
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16) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i 

języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego, 

17) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem 

obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 
 

§60. 

1. Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w oddziale przedszkolnym sprawują nauczyciele. 

2. Stoliki, krzesła i wyposażenie sali dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności. 

3. W trakcie zajęć poza terenem szkoły, w tym m.in. wycieczki dydaktycznej lub rekreacyjnej 

(spaceru) opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym. 

 
 

§61. 

1. Rodzice uczniów oddziału przedszkolnego mają prawo do wybierania swojej reprezentacji 

w formie rady oddziałowej. 

2. Przedstawiciel rady oddziałowej wchodzi w skład Rady Rodziców. 
 

 

§62. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków. 

3. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci 6-letnie, 5-letnie i młodsze na pisemną 

prośbę rodziców.  

4. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie odrębnych 

przepisów odroczono spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 

5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do oddziału po przedłożeniu przez rodziców 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

6. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego wynosi 10 godzin dziennie: od 07.00-17.00. 

7. Czas trwania zajęć dydaktycznych jest dostosowany do rozwoju i potrzeb psychofizycznych dzieci 

– nie dłużej jak 30 minut. 

8. Za zgodą organu prowadzącego w oddziale przedszkolnym prowadzone są zajęcia dodatkowe. 

Zajęcia są bezpłatne. 

9. Rekrutację do oddziału przedszkolnego określają odrębne przepisy. 
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§63. 

1. Oddział przedszkolny zapewnia dziecku realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

2. Czas przeznaczony na realizację programowej, wynosi 25 godzin tygodniowo i 5 godzin dziennie. 

3. Za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym nie pobiera się opłat. 

4. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora. 

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy plan pracy oddziału. 
 

§64. 

1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają i odbierają rodzice/prawni opiekunowie. 

2. Dziecko może być przyprowadzone i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez 

rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odebranego przez upoważnioną osobę. 
 

§65. 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym jest odpowiedzialny za: 

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o dopuszczony do 

użytku w szkole program wychowania przedszkolnego, 

2) jakość oraz wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej, 

3) bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jemu wychowanków podczas zajęć, 

4) pobudzanie procesów rozwojowych do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie 

ich kreatywności, 

5) współpracę z pedagogiem oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu 

problemów, 

6) prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz prowadzenie obserwacji pedagogicznej służącej 

poznawaniu wychowanków, 

7) indywidualizację i otoczenie opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metod i form 

pracy do jego możliwości, 

8) przeprowadzenie analizy gotowości 5- i 6-letnich do podjęcia nauki w szkole. 

2. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców ze statutem. 

3. Nauczyciel stale doskonali metody pracy z dziećmi, podnosi swoją wiedzę pedagogiczną, rozwija 

i doskonali swój warsztat pracy, uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. 
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§66. 

1. W oddziale przedszkolnym prowadzona jest systematyczna współpraca z rodzicami w celu 

jednolitego oddziaływania wychowawczego. 

2. W ramach tej współpracy nauczyciel oddziału przedszkolnego: 

1) udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju, 

2) systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących 

realizowanych w oddziale przedszkolnym, 

3) zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do 

kształtowania u dziecka określonych tam umiejętności, 

4) informuje rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci, a także włącza ich do wspierania osiągnięć 

rozwojowych i łagodzenia trudności, 

5) zachęca rodziców do współdecydowania o udziale dzieci w wydarzeniach klasowych 

i szkolnych. 

§67. 

1. Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do: 

1) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez zajęcia i zabawy dowolne, zajęcia 

organizowane, spacery, wycieczki, wydarzenia okolicznościowe, 

2) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronyi 

poszanowania jego godności osobistej, 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez 

zabezpieczenie jego podstawowych jego potrzeb, 

4) uczestniczenia w lekcjach religii i etyki, jeżeli tak zdecydowali jest rodzicelub opiekunowie. 

2. Wychowanek oddziału przedszkolnego ma obowiązek: 

1) szanowania wytworów innych dzieci, 

2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego, 

3) przestrzegania zasad higieny osobistej. 
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ROZDZIAŁ XII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Szkoła Podstawowa nr 48 w Poznaniu jest jednostką budżetową, finansowaną przez Miasto 

Poznań. Zasady prowadzenia gospodarki  finansowej  i  materiałowej określają odrębne przepisy. 

2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę szkoły. 

4. Szkoła posiada własne logo. 

5. Szkoła prowadzi stronę internetową. 

6. Szkoła posiada sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

7. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

8. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, 

pracowników, rodziców. 

9. Zmiany w Statucie uchwala Rada Pedagogiczna, która może zasięgać przed ich uchwaleniem 

opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

10. Sprawy nieuregulowane w Statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych 

spraw odrębne przepisy prawa. 


