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ROZDZIAŁ 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

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

1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 68; 

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   

(Dz. U. 2017 r. poz. 59, z późn. zm.); 

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły  Podstawowej nr 68. 

§ 2. 1.  Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia. 

2. Siedziba Szkoły mieści się przy ul. Szczęśliwej 28 we Wrocławiu. 

3. Szkoła jest szkołą publiczną, ośmioletnią. 

4. Szkoła ma własny sztandar, hymn, logo, ceremoniał i tarczę. 

§ 3. 1.  Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 

3. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Wrocławia działającą w formie jednostki 

budżetowej. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują  odrębne przepisy. 

ROZDZIAŁ 2. 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 4.  Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w tym: 

1) kształci umiejętność posługiwania się językiem polskim, w tym dba o wzbogacenie zasobu 

słownictwa uczniów; 

2) rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłość do Ojczyzny oraz poszanowanie 

polskiego dziedzictwa kulturowego; 

3) kształci i wychowuje uczniów w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu oraz 

przygotowuje ich do nauki w szkole ponadpodstawowej; 

4) zapewnia uczniom niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 

duchowego i fizycznego; 

5) udziela uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 

6) realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę 

programową kształcenia ogólnego; 

7) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

8) propaguje zasady promocji i ochrony zdrowia; 

9) wychowuje uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów. 

§ 5. 1.  Szkoła realizuje powyższe cele i zadania poprzez: 

1) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego; 
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2) stosowanie innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych; 

3) tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków kształcenia; 

4) uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych 

i poznawczych uczniów oraz zapewnienie im bezpieczeństwa i możliwości rozwoju; 

5) stosowanie systemu pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce oraz znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej; 

6) umożliwianie uczniom wybitnie uzdolnionym realizowania indywidualnych programów 

nauczania; 

7) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

8) dostosowywanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności uczniów; 

9) umożliwianie uczniom poznawania świata, wspomaganie samodzielności uczenia się, 

rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej nauki; 

10) stałe podnoszenie poziomu jakości pracy Szkoły przez: 

a) uczestniczenie nauczycieli i innych pracowników Szkoły w różnych formach 

doskonalenia zawodowego, 

b) stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy Szkoły, 

c) systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów, 

d) monitorowanie i ewaluację poziomu i efektywności pracy Szkoły, 

e) współpracowanie z rodzicami uczniów (opiekunami prawnymi), badanie ich opinii 

i oczekiwań. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów (opiekunami prawnymi) w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi 

w zakresie profilaktyki oraz udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i rodzicom 

(opiekunom prawnym); 

3) innymi szkołami i placówkami systemu oświaty w zakresie realizowania zadań 

oświatowych; 

4) Strażą Miejską, Policją, innymi służbami i instytucjami w zakresie bezpieczeństwa 

i wychowania. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb środowiska, uchwala Rada Rodzicóww porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

4. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, w tym niepełnosprawnymi odpowiednio do ich 

potrzeb,m.in. poprzez organizowanie zajęć świetlicowych, pomoc psychologa, pedagoga, 

terapeuty i pomoc medyczną. 
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5. Szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę, uczniów mających trudności z nauką, 

posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniów 

niepełnosprawnych, m.in. poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnego nauczania oraz dostosowanie wymagań szkolnych 

do możliwości uczniów. Ponadto Szkoła prowadzi zajęcia specjalistyczne, m.in. w formie zajęć 

logopedycznych oraz porad, konsultacji, warsztatów dla uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów). 

6. Szkoła, za pośrednictwem pedagoga otacza opieką uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych potrzebne są wsparcie i pomoc, w tym pomoc materialna. Szkoła udziela 

uczniom pomocy materialnej z środków budżetowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, o ile takie 

środki zostaną szkole przekazane oraz może udzielać takiej pomocy z środków uzyskiwanych 

z innych źródeł. 

7. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole oraz zasady  

współdziałania Szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom (prawnym opiekunom) 

są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. Szkoła może organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę. 

ROZDZIAŁ 3. 

ORGANY SZKOŁY 
 

§ 6.  Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Szkoły; 

4) Rada Rodziców; 

5) Samorząd Uczniowski. 

§ 7. 1.  Dyrektor Szkoły realizuje zadania określone w ustawie we współdziałaniu z Radą 

Pedagogiczną, Radą Szkoły, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym. 

2. Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz. 

3. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

4. Do kompetencji Dyrektora w zakresie spraw bezpośrednio związanych  

z działalnością podstawową Szkoły w szczególności należy: 

1) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów; 

2) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły; 

3) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania ucznia do Szkoły, przenoszenia godo 

innych klas lub oddziałów, przyspieszania i odraczania obowiązku szkolnego; 

4) sprawowanie kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia zamieszkującego  

w obwodzie Szkoły; 
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5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,  

a w szczególności czuwanie nad jakością pracy szkoły, planowanie, organizowanie oraz 

przeprowadzanie mierzenia jakości pracy; 

6) opracowanie programu rozwoju szkoły z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy 

szkoły; 

7) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli i ich awansem zawodowym 

zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela oraz sprawowanie nadzoru nad ich rozwojem 

zawodowym; 

8) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka; 

9) czuwanie nad pracą zespołów samokształceniowych; 

10) kontrolowanie prawidłowości zapisów protokołów Rady Pedagogicznej; 

11) kontrolowanie arkuszy ocen ucznia; 

12) podejmowanie decyzji w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na 

pisemny wniosek rodziców poparty zaświadczeniem lekarskim; 

13) decydowanie w sprawie zawieszania ucznia w jego prawach bez pozbawiania prawa do 

nauki; 

14) decydowanie o skróceniu lekcji w razie konieczności. 

5. W zakresie spraw organizacyjnych: 

1) czuwanie nad tworzeniem planów pracy; 

2) opracowanie arkusza organizacji Szkoły. 

6. W zakresie spraw finansowych: 

1) opracowywanie planu finansowego Szkoły; 

2) przedstawienie planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły 

i Radzie Rodziców; 

3) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi  

w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół; 

4) przedstawianie realizacji planu finansowego Radzie Pedagogicznej i Radzie Szkoły. 

7. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych: 

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły; 

2) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

3) organizowanie i nadzorowanie pracy sekretariatu Szkoły; 

4) nadzorowanie prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych; 

5) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego. 

8. W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych: 

1) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego  w Szkole porządku 

oraz   dbałości o czystość i estetykę Szkoły; 

3) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – 

remontowych. 
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9. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia. 

10. W szkole tworzy się stanowiska Wicedyrektorów, których powołuje i odwołuje Dyrektor. 

Wicedyrektor Szkoły działa w ramach przydzielonego przez Dyrektora Szkoły zakresu 

obowiązków, a podczas jego nieobecności wykonuje jego zadania. 

11. Do obowiązków Wicedyrektorów należy: 

1) sprawowanie nadzoru nad organizacją i przebiegiem procesu dydaktycznego; 

2) nadzorowanie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez 

Szkołę; 

3) koordynowanie i nadzorowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej na terenie Szkoły; 

4) prowadzenie obserwacji lekcji i zajęć zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonywanie analizy 

i oceny ich pracy, sporządzanie wniosków na nagrody i odznaczenia; 

5) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za 

osiągnięcia w pracy zawodowej; 

6) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem praktyk dla studentów, przydzielanie opiekunów 

i rozliczanie ich ze sprawowanej opieki; 

7) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć; 

8) występowanie z wnioskiem do Dyrektora Szkoły - w przypadku jawnego naruszenia 

dyscypliny pracy przez nauczyciela  – o ukaranie go; 

9) rozliczanie systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw 

międzylekcyjnych i po lekcjach, zajęć i czynności dodatkowych; 

10) nadzorowanie i egzekwowanie prawidłowego prowadzenia wymaganej dokumentacji 

szkolnej; 

11) rozliczanie pracy pedagoga, psychologa szkolnego i ich współpracy z wychowawcami 

klas; 

12) nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania świetlicy szkolnej oraz właściwą realizację 

jej zadań; 

13) oddziaływanie na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań 

zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku; 

14) dbanie o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowywanie nowych metod w celu 

jej poprawienia; 

15) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, prowadzenie ich właściwej 

dokumentacji, rozliczanie nauczycieli zastępujących z ich prawidłowej realizacji i zapisu  

w dziennikach; 

16) sporządzanie bieżących wykazów klas i nauczycieli przebywających na wycieczkach 

szkolnych, czuwanie nad ich prawidłowym przygotowaniem i rozliczeniem; 

17) sporządzanie miesięcznych wykazów przepracowanych przez nauczycieli godzin 

ponadwymiarowych; 

18) dbanie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników; 

19) inspirowanie i organizowanie całokształtu pracy wychowawców klas zgodnie  

z przydziałem kontrolnym, czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem przez nich 

dokumentacji klasy; 
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20) terminowe informowanie nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, 

prowadzenie ich dokumentacji; 

21) kontrolowanie i gromadzenie informacji o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych ; 

22) organizowanie pedagogizacji rodziców, szkoleń nauczycieli, uczniów, dbanie  

o różnorodność form spotkań; 

23) inspirowanie i organizowanie całokształtu pracy wychowawców klas, czuwanie nad 

prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy, sprawowanie szczególnej opieki nad 

nauczycielami, którzy pierwszy raz pełnią obowiązki wychowawcy; 

24) zbieranie informacji i analizowanie poziomu doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

25) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły. 

§ 8. 1.  Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna realizuje zadania wynikające z ustawy oraz celów kształcenia, wychowania 

i opieki. 

3. Szczegółowe zadania oraz tryb pracy rady określa regulamin Rady Pedagogicznej. 

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej. 

7. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa. 

§ 9. 1. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:  

1) uchwala statut szkoły;  

2) opiniuje projekt planu finansowego szkoły; 

3) opiniuje plan pracy szkoły, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy 

istotne dla szkoły;  

4) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły; 

5) określa wysokość przyznawanych stypendiów naukowych; 

6) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie  

i dokonanie oceny działalności Szkoły, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego  

w Szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący; 

7) występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej w sprawach organizacji zajęć 

pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych; 

8) organizuje spotkania z rodzicami ucznia w celu wyłonienia ze swego grona dwóch 

rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły. 

2. W celu wspierania działalności statutowej szkołyRada Szkoły może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkołyokreśla 

jej regulamin. 

3. W skład Rady Szkoły wchodzą:  

1) 6 nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli;  

2) 6 rodziców wybranych przez ogół rodziców;  

3) 6 uczniów wybranych przez ogół uczniów.  
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4. W skład Rady Szkoły nie wchodzą uczniowie klas I–IV.  

5. Członkowie Rady Szkoły są wybierani oddzielnie przez poszczególne grupy reprezentowane  

w Radzie. 

6. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. Statut szkoły może dopuszczać dokonywanie corocznej 

zmiany 1/3 składu rady.  

7. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania 

rady są protokołowane.  

8. W regulaminie, o którym mowa w ust. 7, są określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu 

nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.  

9. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły.  

10. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za 

zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.  

11. Rady szkół mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.  

12. Powstanie Rady Szkoły organizuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady 

Rodziców. 

13. Szczegółowe zadania oraz tryb wyboru jej członków oraz tryb pracy określa regulamin Rady 

Szkoły. 

§ 10. 1.  Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców (prawnych opiekunów) dzieci 

uczęszczających do Szkoły wspierającą działalność statutową Szkoły. 

2. Szczegółowe zadania oraz tryb wyboru jej członków oraz tryb pracy określa regulamin Rady 

Rodziców. 

3. Skład oraz kompetencje Rady Rodziców określa ustawa. 

§ 11. 1.  W Szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem. 

5. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ustawa. 

§ 12. 1.  Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Szkoły, który 

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

2. Organy współdziałają ze sobą w szczególności poprzez: 

1) wymianę informacji; 

2) opiniowanie; 

3) wnioskowanie; 

4) podejmowanie uchwał; 

5) podejmowanie wspólnych działań. 

3. Przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach 

lub decyzjach odbywa się poprzez: 

1) spotkania organizowane z inicjatywy Dyrektora Szkoły z przedstawicielami organów; 
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2) zebrania Rady Pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli innych organów; 

3) umieszczenie zadań planowanych do realizacji w danym roku szkolnym na tablicy ogłoszeń 

w dzienniku elektronicznym. 

4. Współdziałanie organów ma na celu tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniom 

oraz podnoszenie poziomu pracy Szkoły. 

5. Organy Szkoły współpracują ze sobą promując działalność Szkoły. 

6. Sprawy sporne pomiędzy organami Szkoły rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu 

zwołanym przez Dyrektora Szkoły. W celu rozwiązywania zaistniałych konfliktów Dyrektor 

Szkoły może powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron. 

7. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięcia sporu, organ Szkoły może 

wystąpićz wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego lub organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, zgodnie z podziałem kompetencji określonym w ustawie. 

ROZDZIAŁ 4. 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 
 

§ 13. 1.  Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych-wychowawczych, przerw 

świątecznych i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

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

arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, zatwierdzony przez organ 

prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3. Szkołą prowadzi działalność opiekuńczo-dydaktyczną w godzinach od 6.30 do 17.00. 

4. Organizację stałych, obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Wicedyrektorów Szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

i higieny pracy. 

5. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat. 

6. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

7. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

8. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, Dyrektor Szkoły umożliwi 

wychowawcy prowadzenie swojego oddziału przez cały etap kształcenia: w klasach I-III i klasach 

IV-VIII. 

9. Formy realizowania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

10. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem 

potrzeb, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz możliwości organizacyjnych Szkoły. 

§ 14. 1.  W szkole organizowane są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; 
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4) zajęcia specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia 

w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej: korekcyjno – kompensacyjne, 

logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

2. Szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe wspierające proces edukacyjny, z uwzględnieniem potrzeb 

rozwojowych uczniów. 

3. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach, o których mowa w ust. 2 w uzgodnieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami). Udział uczniów w zajęciach dodatkowych jest nieodpłatny. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

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

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

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

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

6. W klasach IV-VIII podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. 

7. Lekcje języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki w klasach IV-VIII odbywają się 

w grupach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą – z poszczególnymi 

nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą). 

§ 15. 1.  Szkoła zapewnia uczniom opiekę i pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym 

i psychicznym w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie oraz poza terenem 

Szkoły. 

2. W trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i imprez szkolnych 

za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on do 

niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły, o każdym wypadku mającym miejsce podczas 

zajęć. 

3. Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik 

wycieczki wraz z opiekunami. 

4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie 

przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalanego harmonogramu. 

5. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego 

nauczyciela. 

6. Nauczyciele uczący w klasach I zapewniają ciągłą opiekę nad uczniami swojego oddziału 

podczas ich planowego pobytu w Szkole. 

7. W swoim zakresie czynności każdy pracownik Szkoły posiada szczegółowy zapis o zakresie 

odpowiedzialności związanej z określonym stanowiskiem pracy. 

8. W Szkole nie mogą być stosowane wobec ucznia żadne zabiegi lekarskie 

bez zgody rodziców (prawnych opiekunów), poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. 

9. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadza fachową pomoc medyczną i w miarę 

możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi w Szkole 

procedurami. 
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10. W przypadku złego samopoczucia ucznia powiadamiany jest jego rodzic (prawny opiekun). 

Uczeń pozostaje pod opieką pracowników Szkoły do czasu przybycia po niego rodzica (prawnego 

opiekuna). 

11. Uczniowie za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) mogą być ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice (prawni 

opiekunowie) w pierwszym miesiącu roku szkolnego.Organizacją ubezpieczenia zajmuje się Rada 

Szkoły. 

12. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze Szkoły. 

13. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów na początku każdego roku szkolnego składają 

oświadczenie o sposobie powrotu dziecka ze Szkoły do domu. 

14. Podczas lekcji i przerw uczniowie nie mogą opuszczać terenu Szkoły. 

15. Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów). 

16. W  Szkole organizuje się pracownie szkolne. 

17. Zajęcia w pracowni szkolnej odbywają się pod nadzorem nauczyciela. 

18. W pracowni jest wywieszony regulamin pracowni określający zasady BHP, z którym 

uczniowie muszą być zapoznani i zobowiązani do jego przestrzegania. 

§ 16. 1.  W celu udzielania uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) poradnictwa 

zawodowego w klasach VII i VIII w Szkole organizuje się poradnictwo zawodowe. 

2. Zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są poprzez: 

1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe; 

2) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych i instytucjach rynku pracy, lekarzy itp.; 

4) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym 

planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego 

poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na 

temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy; 

5) prowadzenie poradnictwa zawodowego – indywidualnego i grupowego, współpracę  

z  nauczycielami, wychowawcami i rodzicami (prawnymi opiekunami). 

§ 17. 1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu. 

2. W ramach wolontariatu uczniowie  w szczególności: 

1) zapoznawani są z ideą wolontariatu, jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej 

i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych; 

3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą  w obszarze życia społecznego; 

4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na 

rzecz Szkoły; 

5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 

6) promują ideę wolontariatu w Szkole. 
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§ 18. 1. W zakresie działalności innowacyjnej Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami lub innymi 

organizacjami. 

2. Innowacje to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na 

celu poprawę jakości pracy szkoły. 

1) Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu lub organizacji pracy szkoły. 

2) Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

3) Zespół autorów lub autor opracowuje opis zasad innowacji i uzyskuje zgodę Dyrektora 

Szkoły na podjęcie dalszej procedury. 

4) Zespół autorski (lub autor)zapoznaje radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada 

pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole po uzyskaniu: 

a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, 

b) opinii rady pedagogicznej oraz Rady Rodziców, 

c) pisemnej zgody zespołu autorskiego lub  autora innowacji na jej prowadzenie  

w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 

5) Każda innowacja podlega procesowi ewaluacji. Sposób jej przeprowadzenia zawarty jest  

w opisie danej innowacji. 

3. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

1) Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia Dyrektorowi Szkoły program działania, 

związany z planowaną działalnością w Szkole, w tym treści i metody pracy. 

2) Po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Rady Szkoły 

Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na działalność, określając czas działania, warunki 

działalności i udostępniając pomieszczenia oraz, w miarę możliwości, zasoby Szkoły. 

3) Dyrektor monitoruje  działania stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodność treści  

z przyjętymi ustaleniami. 

4) W razie powzięcia wątpliwości co do zgodności działania z przyjętymi ustaleniami, 

Dyrektor zawiesza działanie stowarzyszenia lub organizacji, poddaje analizie stosowane treści 

i metody, przedstawia je radzie pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Radzie Szkoły do 

zaopiniowania. 

4. Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami i zakładami kształcenia nauczycieli. Podstawową 

formą tej współpracy jest przyjmowanie słuchaczy i studentów na praktyki pedagogiczne. 

1) Praktyki pedagogiczne są organizowane na podstawie pisemnego  porozumienia pomiędzy 

Dyrektorem Szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoły wyższej. 

2) Przyjęcie studenta lub słuchacza na praktykę odbywa się za zgodą poszczególnych 

nauczycieli, wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły na opiekunów praktykantów.  

§ 19. 1.  W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. 

2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą: 

1) realizacji potrzeb i zainteresowań ucznia; 

2) zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły; 

3) doskonaleniu warsztatu nauczycieli; 
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4) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

5) popularyzowanie wiedzy o regionie. 

3. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: 

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi; 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

6) podejmowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

7) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej; 

8) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym; 

9) zakup i oprawa książek; 

10) współpraca z uczniami, nauczycielami Szkoły i rodzicami (prawnymi opiekunami); 

11) współpraca z innymi bibliotekami. 

4. W skład Biblioteki wchodzą: 

1) wypożyczalnia; 

2) czytelnia. 

5. Z Biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie szkoły; 

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły; 

3) rodzice, uczniowie szkół wrocławskich i inne osoby po wpłaceniu kaucji. 

6. Status użytkownika Biblioteki potwierdza karta biblioteczna. 

7. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

8. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy: 

1) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem Biblioteki; 

2) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej; 

3) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa; 

4) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie  

z obowiązującymi w Szkole programami i planem nauczania; 
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5) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę  

z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekami  

i innymi instytucjami pozaszkolnymi; 

6) przeprowadzanie prac organizacyjno-technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i zakresem czynności. 

9. Biblioteka jest czynna według harmonogramu wywieszonego na drzwiach. 

10. Godziny pracy Biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć. 

11. Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki określa regulamin. 

§ 20. 1.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy  

rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w Szkole, Szkoła organizuje świetlicę. 

2. 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. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 

4. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

5. Świetlica posiada własne pomieszczenia i sprzęt niezbędny do realizacji zadań. Może również 

korzystać z innych pomieszczeń szkolnych i ich sprzętu oraz obiektów sportowych. 

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin ustalony przez Dyrektora 

Szkoły. 

§ 21. 1.  Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadów w higienicznych warunkach, 

w stołówce szkolnej. 

2. Pracownicy Szkoły korzystają z posiłków na zasadach pełnej odpłatności. 

3. Decyzję o dostępności korzystania z żywienia i wysokości wnoszonej opłaty przez  

pracowników podejmuje Dyrektor Szkoły. 
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ROZDZIAŁ 5. 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 22. 1.  Zasady zatrudniania pracowników Szkoły określają odrębne przepisy. 

2. Liczbę pracowników Szkoły ustala Dyrektor Szkoły, a zatwierdza organ prowadzący. 

3. Dla poszczególnych pracowników Szkoły ich szczegółowe zakresy obowiązków określa 

Dyrektor Szkoły. 

§ 23. 1.  Do ogólnego zakresu zadań nauczycieli należy: 

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej zgodnie 

z obowiązującym  programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

2) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; 

3) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

6) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

7) bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów; 

8) przygotowywanie szczegółowych kryteriów oceniania nauczanego przedmiotu; 

9) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w Szkole i poza jego 

terenem w czasie wycieczek itp.; 

10) współpracowanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, 

zdrowotną itp.; 

11) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

zawodowego; 

12) wspieranie uczniów z niepowodzeniami szkolnymi; 

13) realizowanie zaleceń Dyrektora Szkoły i osób kontrolujących; 

14) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał; 

15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym; 

16) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych  obowiązujących w Szkole oraz przepisów 

BHP i ppoż., obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących 

wykonywanej pracy; 

17) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

https://sip.lex.pl/
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2. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich uczniów i utrzymuje bieżący 

kontakt z ich  rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci; 

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

3) włączenia ich w działalność Szkoły; 

4) współdziałania w sprawach wychowania i nauczania uczniów z uwzględnieniem prawa 

rodziców(prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności 

z zrealizowanego programu  nauczania i uzyskiwania informacji dotyczących danego ucznia, 

jego zachowania i rozwoju. 

3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji 

naukowo-oświatowych. 

§ 24. 1.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem  

jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą 

zespoły przedmiotowe. 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje jego przewodniczący powoływany przez Dyrektora 

Szkoły, na wniosek zespołu. 

4. Zespół przedmiotowy realizuje własne cele i zadania określone w planie pracy sporządzonym 

na dany rok szkolny, zgodnie z założeniami planu pracy Szkoły. 

5. Do zadań zespołu przedmiotowego należy m.in.: 

1) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć; 

2) stymulowanie rozwoju uczniów; 

3) opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich programów nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

§ 25.1. Do zakresu działania pedagoga i psychologa szkolnego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie warunków rodzinnych i psychofizycznych ucznia, który wymaga wsparcia; 

2) udzielanie potrzebującemu uczniowi indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej; 

3) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych form działania o charakterze profilaktycznym, 

socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym; 

4) prowadzenie poradnictwa wychowawczego dla rodziców i nauczycieli; 

5) badanie losów absolwentów; 

6) analizowanie i diagnozowanie stanu wychowawczego Szkoły; 

7) opracowanie lub aktualizowanie programuwychowawczo-profilaktycznego we współpracy 

z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców; 

8) kontrolowanie przestrzegania reguł wychowawczych w Szkole; 

9) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 
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2. Do zadań pedagoga należy: 

1) wspomaga rozwój ucznia z trudnościami w nauce; 

2) prowadzi sprawy dotyczące pomocy materialnej i socjalnej dla ucznia; 

3) zabiega o środki finansowe na pomoc uczniowi znajdującemu się  

w trudnej sytuacji materialnej. 

3. Do zadań psychologa należy psycholog: 

1) prowadzi zajęcia psychoedukacyjne z uczniem z zakresu umiejętności społecznych oraz 

inne wg zapotrzebowania ucznia, rodziców i nauczycieli; 

2) wspiera rodzinę poprzez konsultacje, psychoedukację, interwencje kryzysowe, elementy 

terapii, grupy wsparcia; 

3) nadzoruje realizację Systemu Wychowawczego oraz Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły; 

4) udziela wsparcia nauczycielom w momentach wypalenia zawodowego  

i w innych trudnych sytuacjach. 

4. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

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

stanu mowy ucznia; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla ucznia  

i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy ucznia i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, we współpracy z rodzicami ucznia; 

4) wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenia badań i działań diagnostycznych ucznia z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specjalnymi trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

ucznia we współpracy z rodzicami ucznia; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów; 
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4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

7. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki 

wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania,  

o których mowa w ust. 7. 

8. Pedagog i psycholog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy. 

9. Pod koniec roku szkolnego pedagog i psycholog szkolny składa Radzie Pedagogicznej 

sprawozdanie ze swojej pracy. 

10. W ramach realizacji swoich zadań pedagog i psycholog szkolny, w szczególności może: 

1) korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły; 

2) współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i stosownie do 

potrzeb, innymi podmiotami. 

11. Pedagog, psycholog szkolny, logopeda oraz terapeuta pedagogiczny dokumentują swoją 

działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 25. 1.  W celu prawidłowego funkcjonowania Szkoły zatrudnia się pracowników administracji 

i obsługi. 

2. Do ogólnego zakresu zadań pracowników administracji i obsługi należy: 

1) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących  w Szkole oraz przepisów 

BHP i ppoż.,  obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących 

wykonywanej pracy; 

2) przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i społecznych zasad porządkowych oraz 

poleceń i wymagań stawianych przez Dyrektora Szkoły; 

3) sumienne i terminowe wykonywanie zadań; 

4) przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie 

w środowisku pracy; 

5) udzielanie uczniom pomocy na terenie należącym do Szkoły w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa. 

3. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2 określa Dyrektor. 
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ROZDZIAŁ 6. 

RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) 
 

§ 26. 1.  Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie  nauczania, 

wychowania i profilaktyki w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko oraz 

określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Współpraca Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywa się poprzez indywidualne 

konsultacje, zebrania klasowe, zebrania ogólne oraz zebrania Rady Rodziców. 

3. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na 

tematy wychowawcze organizowane są w Szkole na podstawie harmonogramu opracowanego na 

początku danego roku szkolnego, a także na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub 

nauczycieli. 

4. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla 

innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz 

pozycji ekonomicznej. 

5. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako "pierwszych nauczycieli" swoich dzieci. 

6. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie 

zaniedbywać ich. 

7. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci,  

z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć. 

8. Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczanie ich dzieci w szkole. 

9. Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą 

dotyczyć ich dzieci. 

10. Rodzice mają obowiązek przekazywania Szkole, wszelkich informacji dotyczących 

możliwości osiągnięcia wspólnych celów edukacyjnych. 

11. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci poprzez 

Radę Szkoły. 

12. Rodzice mają prawo poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje 

umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów w kontakcie: szkoła - dom. 

13. Rodzic jest zobowiązany do umówienia się z nauczycielem przed spotkaniem z nim. 

14. Rodzic przestrzega drogi załatwiania jego spraw w następującej kolejności: nauczyciel uczący 

przedmiotu, wychowawca, psycholog lub pedagog, Wicedyrektor lub Dyrektor. 

15. Wymagania Szkoły wobec rodziców to w szczególności: 

1) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

2) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

3) obowiązkowy systematyczny kontakt ze szkołą poprzez obecności na: zebraniach, 

konsultacjach, wywiadówkach, komisjach szkolno-wychowawczych oraz na wezwanie 

nauczyciela; 

4) dbałość o higienę osobistą i zdrowie dziecka; 
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5) pomoc w organizacji i realizacji różnego rodzaju imprez i wycieczek; 

6) wyposażenie dziecka w niezbędne pomoce dydaktyczne; 

7) odpowiedzialność za zachowanie dzieci po zajęciach lekcyjnych; 

8) wspieranie dziecka w samorozwoju; 

9) systematyczna kontrola dziennika elektronicznego przynajmniej raz w tygodniu. 

16. Rodzic pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie ma prawa przebywać na 

terenie szkoły. Takiemu rodzicowi nie powierza się opieki nad dzieckiem. 

17. Rodzice (prawni opiekunowie) za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Szkoły 

mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora Szkoły. 

ROZDZIAŁ 7. 

UCZNIOWIE SZKOŁY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 27. 1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania 

jego godności; 

3) życzliwego indywidualnego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym; 

4) swobody wyrażania własnych uczuć, sądów, opinii jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

5) maksymalnego wykorzystania lekcji na naukę w sprzyjających warunkach; 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny; 

7) uzyskania na początku roku szkolnego informacji o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanych programów nauczania i sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów; 

8) dostosowania wymagań do możliwości ucznia; 

9) korzystania z pomocy szkolnych; 

10) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach szkolnych; 

11) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

12) pomocy nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego w sprawach osobistych (czas, 

uwaga, wsparcie pedagogiczne); 

13) wypoczynku (przerwy, weekendy, ferie); 

14) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacjach działających w Szkole; 

15) w ciągu tygodnia mogą odbywać się tylko dwa sprawdziany w klasach IV – VI oraz trzy 

sprawdziany w klasach VII - VIII (zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej) i nie więcej 

niż cztery kartkówki; 
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16) posiadania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły  

z zastrzeżeniem bezwzględnego zakazu używania ich na terenie szkoły (szczegółowe zasady 

korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych znajdują się  

w regulaminie szkoły). 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

2) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią; 

3) dbać o piękno mowy ojczystej; 

4) okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły oraz kolegom; 

5) w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę; 

6) rzetelnie pracować nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności; 

7) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych; 

8) przestrzegać regulaminów szkolnych; 

9) podporządkowywać się zaleceniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej i nauczycieli oraz 

ustaleniom samorządu klasowego i szkolnego; 

10) dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów; 

11) dbać o schludny wygląd; 

12) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd oraz utrzymanie czystości i porządku 

na terenie szkoły. 

3. Ucznia można nagrodzić za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce; 

2) wzorowe zachowanie; 

3) udział w konkursach, olimpiadach, reprezentowanie Szkoły na zewnątrz; 

4) pracę na rzecz Szkoły. 

4. Nagrodami, o których mowa powyżej są: 

1) pochwała wychowawcy wobec całego oddziału; 

2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec ucznia Szkoły; 

3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców; 

4) dyplom uznania; 

5) nagroda rzeczowa; 

6) świadectwo z wyróżnieniem; 

7) stypendium naukowe, artystyczne, sportowe, społeczne; 

8) Certyfikat Umiejętności 

9) tytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły. 

5. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić  

o przyznaniu nagrody w innej formie. 

6. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę. 
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7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, 

że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

8. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu uczeń może zostać ukarany zgodnie z procedurami 

opisanymi w szkolnym programie „Konsekwentnie i z szacunkiem w szczęśliwej i bezpiecznej  

SP 68”: 

1) negatywną uwagą wychowawcy, pedagoga (psychologa) lub innego nauczyciela do 

dziennika szkolnego; 

2) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji; 

3) pozbawieniem funkcji pełnionych na forum Szkoły; 

4) zawieszeniem w prawach ucznia (bez pozbawiania prawa do nauki 

-poprzez uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych) przez Dyrektora; 

5) obniżeniem oceny zachowania; 

6) przeniesieniem do równoległego oddziału; 

9. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. 

10. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

11. O nałożonej karze informuje się rodziców. 

12. Od nałożonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem wychowawcy, pedagoga 

szkolnego, psychologa szkolnego do Dyrektora w terminie 7 dni od uzyskania informacji  

o nałożonej karze. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 14 dni od jego otrzymania. 

Od kar nałożonych bezpośrednio przez Dyrektora przysługuje prawo do złożenia prośby  

o ponowne rozpatrzenie sprawy z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii 

rady pedagogicznej. 

13. Za zgodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej 

szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych. Zastosowanie tej kary następuje 

jeżeli: 

1) uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa; 

2) uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył  

w zajęciach organizowanych przez Szkołę. 

14. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, nie 

stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym. 

15. System Nagród i Kar dotyczy uczniów. 
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ROZDZIAŁ 8. 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
 

§ 28. 1.  Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do podstawy programowej, a także wymagań wynikających z programów  nauczania 

oraz na formułowaniu oceny. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie Szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

-wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec 

uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole; 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali i w  formach  przyjętych w Szkole; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  

klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 
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7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania 

i pisemnych prac uczniów. 

6. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez 

nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 

7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 29. W  ocenianiu obowiązują: 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych); 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, a ocena 

końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji 

w oparciu o okresową ewaluację. 

§ 30. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określa Regulamin 

oceniania klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania sprawdzianów w Szkole, który jest 

integralną częścią Statutu. 

ROZDZIAŁ 9. 

REKRUTACJA DO SZKOŁY 
 

§ 31.  Rekrutację do klasy pierwszej przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

rekrutacji, na podstawie przepisów ustawy. 

ROZDZIAŁ 10. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 32. 1.  Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

3. Pierwszy Statut uchwala Rada Pedagogiczna. 

4. Zmiany w Statucie będą dokonywane uchwałami Rady Szkoły. 

5.  Znowelizowany Statut wchodzi w życie z dniem 30 września 2019 r. 


