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STATUT 
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 3 

w Wodzisławiu Śląskim 
 

opracowano zgodnie z: 
 
 

 Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 145, 

poz. 917). 

3. Ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35). 

4. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywienia (Dz. U.  

z 2015r. poz. 35). 

5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2015r. poz.357).  

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

ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010). 

7. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze 

zm.). 

8. Ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 668). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej (Dz.U. Nr 61 poz. 624 

z późn. zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie 

dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów 

nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia. 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół. 

12.  Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 893 ze zm.). 

13. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 ze zm.). 



 

  

14. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 

poz. 1170 ze zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843). 

16. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270). 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 

(Dz.U. poz. 1045). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną częścią statutu jest Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania 

i promowania oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych. 

 



 

  

Nazwa, numer, siedziba placówki i skład wchodzących w nią jednostek 
 

§ 1 
 
 Nazwa placówki brzmi: 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 3 

44-313 Wodzisław Śląski 
 

 W skład zespołu utworzonego z dniem 1 stycznia 2009 roku uchwałą Nr V/28/97 Rady 
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 6 czerwca 1997 roku w sprawie utworzenia Zespołów 
Szkolno-Przedszkolnych w Wodzisławiu Śląskim wchodzą: 

 
1) Szkoła Podstawowa nr 17 im. ks. kard. Bolesława Kominka w Wodzisławiu Śląskim 
2) Publiczne Przedszkole nr 12 w Wodzisławiu Śląskim 

 
 W związku z ust. 1 §1 na pieczęciach i stemplach oraz tablicach używa się nazwy: 
 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 3 

44 313 Wodzisław Śląski 
 

§ 2 
 
1. Szkoła posiada imię księdza kardynała Bolesława Kominka nadane w dniu 29 sierpnia 1996 

roku przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, 
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

 
§ 3 

 
1. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez zespół w pełnym brzmieniu. 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 4 
 
1. Organem prowadzącym zespół jest miasto Wodzisław Śląski, natomiast nadzór pedagogiczny 

nad zespołem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 
2. Statuty jednostek stanowią integralną część niniejszego statutu. 
3. Ustalenia statutów poszczególnych jednostek zachowują moc, o ile nie są zmienione 

ustaleniami niniejszego statutu. 
 

Cele i zadania zespołu 
 

§ 5 
 
1. Cele i zadania zespołu wynikają ze wszystkich celów i zadań poszczególnych jednostek 

zespołu, które zostały ujęte w ich statutach. 
2. Dodatkowym celem zespołu jest koordynowanie zadań jednostek w zakresie tworzenia 

właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków opiekuńczo – 
wychowawczych, a także zdrowotnych oraz wspomaganie procesów mających bezpośredni 
wpływ na indywidualny rozwój dzieci i młodzieży. 

 



 

  

Organy zespołu 
 

§ 6 
 
1. Organami zespołu są: 

1) Dyrektor zespołu; 
2) Rada Pedagogiczna zespołu; 
3) Rada Rodziców; 
4) Samorząd Uczniowski. 

2. Placówka zapewnia swobodę działań organów w wypełnieniu kompetencji przewidzianych 
w ustawie, umożliwia organizowanie spotkań tych organów, zapewnia bieżącą wymianę 
informacji oraz zapewnia realizację zgodnych z obowiązującym prawem zadań i uchwał. 

 
Dyrektor zespołu 

 
§ 7 

 
1. Do kompetencji dyrektora należy: 

1) kierowanie działalnością zespołu oraz reprezentowanie go na zewnątrz; 
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli; 
3) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie im warunków 

harmonijnego rozwoju; 
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej; 
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 
6) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi zespołu; 
7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych; 
8) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez placówkę; 
9) dyrektor zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za B H P w jednostce; 

2. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole i przedszkolu 
nauczycieli a także pracowników nie będących nauczycielami a w szczególności decyduje 
w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu; 
2) przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom zespołu; 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń i innych nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
zespołu; 

4) Dyrektor zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 
Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

3. Dyrektor szkoły może w przypadku określonym §28, ust. 3, pkt 7 statutu szkoły wystąpić 
z wnioskiem do śląskiego kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły 
podstawowej.  

4. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców, dopuszcza do użytku 
szkolny zestaw programów i podręczników obowiązujący w przyszłym roku szkolnym do 31 
marca każdego roku. Zatwierdzone zestawy podaje do publicznej wiadomości rodzicom 
uczniów poprzez korespondencję pisemną, na tablicy ogłoszeń, w Internecie do 15 czerwca 
każdego roku. W/w zestawy są dostępne również w bibliotece. 

5. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu 
Uczniowskiego, ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze  
do 6 dni, w terminie do 30 września. 



 

  

6. Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o możliwości udziału uczniów  
w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych podczas dni dodatkowo wolnych. 

7. Dyrektor ma możliwość ustalenia w porozumieniu z Radą Rodziców, szczegółowej listy 
produktów do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego w szkołach w oparciu 
o przepisy wydane przez ministra zdrowia. 

8. W przypadku naruszenia przepisów wydanych przez ministra zdrowia Dyrektor jest 
uprawniony do rozwiązania umowy z podmiotem prowadzącym sprzedaż produktów 
spożywczych lub działalności w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży bez 
zachowania terminu wypowiedzenia i odszkodowania. 

 
§ 8 

 
1. W placówce tworzy się stanowisko wicedyrektora, zgodnie z przepisami określonymi 

w uchwałach Rady Miejskiej. 
2. Szczegółowy przydział i zakres obowiązków wicedyrektor otrzymuje na piśmie i ich przyjęcie 

potwierdza podpisem. 
 

Rada Pedagogiczna 
 

§ 9 
 
1. W zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem zespołu w zakresie jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki. 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor placówki oraz wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w zespole. 
3. Wewnątrz Rady Pedagogicznej działają stałe komisje: Komisja Pomocy Materialnej, Komisja 

Stypendialna.  
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 
5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor zespołu. 
6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego; 
2) w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów; 
3) po zakończeniu rocznych zajęć opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych; 
4) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
5) z inicjatywy organu prowadzącego zespół; 
6) z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 
7) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej; 
8) w miarę bieżących potrzeb. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi jej przewodniczący, który jest też 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania 
zgodnie z regulaminem działalności Rady. 

8. Dyrektor zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informacje o działalności zespołu. 

9. Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych 
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor niezwłocznie zawiadamia 
organ prowadzący zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa 
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego zespół. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny jest ostateczny. 

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy jej członków. 



 

  

11. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem – na podst. art. 43 
ustawy o systemie oświaty.  

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
13. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów i  wychowanków lub 
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki. 

14. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
 zatwierdzanie planów pracy zespołu po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 
 podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
 podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole; 
 podejmowanie uchwał w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
 przygotowanie projektu statutu placówki; 
 zatwierdzanie statutu zespołu oraz jest uprawniona do dokonywania w nim zmian; 
 podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 
 podejmowanie uchwał w sprawie zestawu programów i podręczników na przyszły rok szkolny 

po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców – do 15 czerwca każdego roku. 
15. Rada Pedagogiczna ma prawo: 

1)    bezpłatnego zaopatrzenia w środki dydaktyczne i podręczniki. 
2)   korzystnie z wszystkich pomieszczeń placówki w celu realizacji programu dydaktyczno – 

wychowawczego; 
3)    nieskrępowanego zrzeszania się w organizacjach związkowych  
4)    korzystania ze świadczeń Funduszu socjalnego zgodnie z regulaminem; 
5)  ochrony swojej godności, swobodnego wyrażania myśli i przekonań oraz wyznawania   

religii – jeżeli to nie narusza  dobra innych; 
6)  nieskrępowanego działania w partiach politycznych i innym organizacjach poza placówką, 

pod warunkiem, że działalność ta nie jest przenoszona na teren placówki i nie powoduję 
negatywnego wpływu na wychowanków i innych pracowników szkoły; 

16. Nauczyciel może zwrócić się z różnymi problemami w formie ustnej lub pisemnej do:  
- opiekuna stażu – nauczyciel odbywający staż; 
- dyrekcji zespołu.  

17. Po zgłoszeniu sprawy przyjmująca strona ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu tygodnia, 
 a w przypadku sprawy wymagającej konsultacji z instytucjami poza placówką w ciągu 21 dni 
 w formie ustnej lub pisemnej. 

18. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1. organizację pracy zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 
2. projekt planu finansowego zespołu; 
3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
4. propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

19. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w zespole. W takim przypadku organ 
uprawniony do odwołania przeprowadza postępowanie wyjaśniające i powiadamia o jego 
wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

 
Rada Rodziców 

 
§ 10 

 
1. Reprezentację rodziców uczniów i wychowanków jednostek wchodzących w skład zespołu 

stanowi Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. 
 



 

  

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: 
1) przewodniczący; 
2) zastępca przewodniczącego; 
3) sekretarz; 
4) skarbnik; 
5) po jednym przedstawicielu z każdego oddziału szkolnego i przedszkolnego wybranych 

w tajnych wyborach poprzez zebranie rodziców uczniów i wychowanków danego oddziału. 
1. Rada Rodziców wymieniona w ust. 1 działa na podstawie regulaminu swej działalności, który 

nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i odpowiednimi statutami jednostek 
wchodzących w skład zespołu. 

4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego zespół, organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw zespołu. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
 uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  

a) programu wychowawczego szkoły, 
b) programu profilaktyki. 

 opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania 
w szkole; 

 opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
 opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników. 

6. W celu wspierania działalności statutowej jednostek wchodzących w skład zespołu, Rada 
Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

7. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.  
 

Inne stowarzyszenia i organizacje 
 

§ 11 
 
1. W jednostce mogą  działać, za zgodą dyrektora, inne stowarzyszenia i organizacje służące 
uczniom. Dyrektor ma prawo zabronić takiej działalności, jeśli w jakikolwiek sposób narusza 
godność osobistą dzieci lub zakłóca pracę placówki. 
 

Organizacja zespołu 
 

§ 12 
 

1. Organizacja zespołu odbywa się zgodnie z odpowiednimi ustaleniami statutów jego 
jednostek. 

2. Przyjmowanie uczniów i wychowanków zespołu i opuszczanie go przez nich zgodne są 
z odpowiednimi ustaleniami statutów jednostek zespołu. 

3. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków zespołu uregulowane są odpowiednimi 
ustaleniami statutów jednostek wchodzących w skład zespołu. 

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określają arkusze organizacyjne szkoły i przedszkola opracowane przez dyrektora zespołu 
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 
ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

5. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący zespół do dnia 30 maja danego 
roku. 

6. W arkuszu organizacji zespołu zamieszcza się w szczególności: 
1) liczbę pracowników zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 
2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący zespół; 



 

  

7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji zespołu dyrektor zespołu, 
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 
określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

8. Szczegółową organizację wycieczek określa Regulamin Wycieczek Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego. 

 
§ 13 

 
1. Działalność edukacyjna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy 
obejmuje działalność zespołu z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) wewnątrzszkolny system oceniania, który opisuje w sposób całościowy zasady oceniania 
wiadomości i umiejętności oraz zachowania uczniów; 

3) program wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania 
o charakterze wychowawczym; 

4) program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, który opisuje treści i działania  
o charakterze profilaktycznym; 

5) plany wynikowe; 
6) sprawozdania nauczycieli; 
7) kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

 
§ 14 

 
1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy  nauczyciela.  
2. W bibliotece funkcjonuje pracownia multimedialna, za którą odpowiedzialny jest nauczyciel 

bibliotekarz. 
3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy zespołu zgodnie  

z zasadami wypożyczeń obowiązującymi w bibliotekach szkolnych.  
4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 
3) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów. 

 
§ 15 

 
1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą zespołu. 
2. Celem działalności świetlicy jest zorganizowanie dzieciom opieki, odpowiednich warunków 

do odpoczynku, relaksu, pomocy w nauce oraz rozwijania zainteresowań. 
3. Świetlica pełni także funkcję stołówki dla uczniów szkoły, wychowanków przedszkola  oraz 

pracowników zespołu. 
 

§ 16 
 

1.  Dla realizacji celów statutowych zespół posiada:    
1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 
2) bibliotekę; 
3) świetlicę; 
4) gabinet pedagoga; 
4) gabinet pielęgniarki szkolnej; 
5) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze; 
6) archiwum; 
7) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 
8) szatnie. 



 

  

Nauczyciele i inni pracownicy zespołu 
 

§ 17 
 

1) W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych. 
2) Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają 

odrębne przepisy. 
3) Zakresy zadań pracowników zespołu są zgodne z zakresem zadań ustalonych niniejszym 

statutem i statutami jednostek zespołu. 
4) Wszyscy pracownicy administracji i obsługi są również odpowiedzialni za bezpieczeństwo 

dzieci przebywających w placówce. 
 

                                                          Postanowienia końcowe 
 

§ 18 
 

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 
3. Odpowiedzialnym za prowadzenie gospodarki finansowej zespołu jest Miejski Zespół 

Obsługi Placówek Oświatowych w Wodzisławiu Śląskim. 
 

Tryb nowelizacji statutu 
 

§ 19 
 

1. W przypadku wejścia w życie nowych aktów prawnych, zmian organizacyjnych bądź 
strukturalnych lub bazowych dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w Statucie 
Zespołu i statutach jednostek wchodzących w jego skład. 

2. Po zaistnieniu konieczności dokonania zmian w treści ww. statutów Dyrektor Zespołu 
powołuje co najmniej 3 – osobową komisję statutową spośród członków Rady 
Pedagogicznej Zespołu, która:  

1) opracowuje projekt nowelizacji statutu w terminie 1 miesiąca od daty przyjęcia 
zobowiązania; 

2) przygotowany projekt przedstawia Dyrektorowi Zespołu i innym organom zespołu,  
a po uzyskaniu pozytywnej opinii tychże przedstawia go na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej; 

3) Rada Pedagogiczna uchwala nowelizację Statutu Zespołu na posiedzeniu plenarnym. 
 
Statut, zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9/2016/2017  z dnia 1 lutego 2017 roku. 
Traci moc statut szkoły z dnia 31 sierpnia 2015r. 
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STATUT 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 

w Wodzisławiu Śląskim 
opracowano zgodnie z: 

 
1. Ustawą z dnia 25 lipca 2008 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r.  

Nr 145, poz. 917),   
2. Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie 

dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów 
nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia, 

3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół, 

4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej 
(Dz.U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) 

 
Nazwa, numer, typ i siedziba placówki. 

 
§ 1 

 
1. Nazwa szkoły brzmi: 

Szkoła Podstawowa nr17 
im. ks. kard. Bolesława Kominka 
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 3 

44-313 Wodzisław Śląski 
 

2. Typ: Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami I-VI. 
3. Szkoła, jako autonomiczna jednostka, wchodzi w skład zespołu utworzonego z dniem 1 stycznia 

2009 roku uchwałą Nr V/28/97 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 6 czerwca 1997 
roku w sprawie utworzenia Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Wodzisławiu Śląskim. 

 
§ 2 

 
1. Szkoła posiada imię księdza kardynała Bolesława Kominka nadane w dniu 29 sierpnia 1996 roku 

przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

 
§ 3 

 
1. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. 
 

§ 4 
 

1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole, zapewniającej bezpłatne nauczanie w zakresie 
ramowych planów nauczania wynosi 6 lat; po ukończeniu klasy 6 uczniowie kontynuują naukę 
w obowiązkowym trzyletnim gimnazjum. 

 
 
 
 
 



 

  

Cele i zadania szkoły. 
 

§ 5 
 
1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły. 
2. Na każdy rok szkolny ustala się nowe zadania wychowawcze, które ujmuje się w programie 

szkoły na dany rok szkolny. 
3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości. 
4. Umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 
5. Szkoła, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, organizuje naukę religii 

oraz etyki (zgodnie z art. 12 pkt.1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku). 
6. W ramach zajęć edukacyjnych szkoła umożliwia wprowadzenie treści regionalnych. 
7. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
8. Uczniom niepełnosprawnym szkoła zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną zgodnie 

z Rozporządzeniem MEN z dnia15.I.2001 r.(Dz. U Nr 13 poz.110). 
9. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną  w szkole organizuje pedagog szkolny. 
10. W toku procesu dydaktycznego szkoła dba o rozwój zainteresowań uczniów, wspiera uczniów 

zdolnych i potrzebujących pomocy poprzez: koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia 
wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną, zajęcia rewalidacyjne.  

11. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mają możliwość realizacji indywidualnego toku lub 
indywidualnego programu nauki, po odpowiednim zaopiniowaniu przez poradnię 
psychologiczno – pedagogiczną oraz po konsultacjach z rodzicami lub prawnymi opiekunami 
dziecka. 

12. Uchylony. 
13. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas objętych 

pakietem ministerialnym. 
 

§ 6 
 
1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze w stosunku do uczniów odpowiednio do ich wieku 

i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem przepisów bhp, a w szczególności: 
1) podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych nauczyciele 

prowadzący te zajęcia są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczestników zajęć; 
w przypadku zająć pozalekcyjnych, jeżeli opiekę nad uczniami sprawują rodzice, też dbają 
o bezpieczeństwo dzieci; 

2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zawodów szkolnych; 
3) w czasie pełnienia dyżuru nauczyciele zapewniają ład i dbają o bezpieczeństwo dzieci; 
4) nauczyciele pełnią dyżury w czasie wszystkich przerw międzylekcyjnych oraz na 15 min 

przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez 
dyrekcję szkoły; 

5) uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć wyłącznie:  
a) na prośbę rodziców wyrażoną na piśmie,  
b) w przypadku nieobecności nauczyciela, jeżeli zostali o tym powiadomieni co najmniej 

jeden dzień wcześniej, w przypadku gdy są to pierwsze lub ostatnie zajęcia;  
6) opiekę nad dziećmi w czasie lekcji poza terenem szkoły sprawuje nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia; 
7) w czasie wycieczek szkolnych opiekę sprawuje nauczyciel - kierownik wycieczki, inni 

nauczyciele, rodzice; na 10 – 15 uczniów przypada jeden opiekun; 
8) placówka zapewnia ochronę uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie, stosując   

oprogramowanie   zabezpieczające   komputery   przed    treściami,   które   mogą  stanowić  
zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów. 

2. Szkoła zapewnia indywidualną opiekę nad uczniami, a zwłaszcza nad: 



 

  

1. uczniami klas pierwszych, których nauczyciele nauczania zintegrowanego wdrażają do reguł 
życia szkolnego, adaptują do nowych warunków; 

2. uczniami z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku. Szkoła 
zapewnia dla w/w prowadzenie zająć zgodnie ze wskazówkami Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej; 

3. uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne         
formy opieki, w tym stałą bądź doraźną pomoc materialną. Zadanie to szkoła realizuje przez 
systematyczną współpracę z MOPS, Radą Rodziców. Wychowawcy klas zobowiązani są do 
natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły informacji o trudnych sytuacjach losowych 
dzieci. Szkoła zapewnia pomoc w udzielaniu zapomóg losowych, zapomóg na rzecz 
dożywiania, uczestnictwa w wycieczkach. Zapomogi przydziela Szkolna Komisja do spraw 
Pomocy Materialnej. 

 
§ 7 

 
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój 

oddział przez cały tok nauczania, szczególnie w klasach I – III.   
3. Rodzice i uczniowie mają możliwości wpływu na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu 

dyrektor szkoły powierzy, bądź powierzył zadania wychowawcy. Ostateczną decyzję 
o przydziale wychowawstwa podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rodziców 
i uczniów.  

§ 8 
 

1. Sytuacje konfliktowe w środowisku uczniów rozwiązywane będą przez wychowawcę klasy 
w porozumieniu z innymi nauczycielami, Samorządem Uczniowskim, rodzicami. Dbać należy 
o skuteczność wychowawczą przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych oraz poszanowanie 
godności człowieka.  

2. Za rozwiązywanie konfliktów w gronie pracowników szkoły odpowiedzialny jest dyrektor 
szkoły, działający w tej dziedzinie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i związkami 
zawodowymi. 

 
Organizacja szkoły 

 
§ 9 

 
1. Kalendarz roku szkolnego określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
2. Rok szkolny dzieli się w szkole na dwa półrocza: 

1) I – od początku roku szkolnego do ferii zimowych; 
2) II – po feriach zimowych do wakacji letnich; 
3) w przypadku, gdy ferie zimowe przypadną w drugim lub trzecim tygodniu lutego, Rada 

Pedagogiczna może podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu I półrocza. 
3. Po każdym półroczu przeprowadza się klasyfikację uczniów: 

3. po I – klasyfikację śródroczną; 
4. po II – klasyfikację końcoworoczną. 

4. Zasady oceniania uczniów określa „Wewnątrzszkolny System Oceniania Uczniów”. 
5. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 

§ 10 
 



 

  

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym z ramowym planem nauczania 
i programem wybranym z zestawu programów dla klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić w zasadzie 25 – 35 uczniów. 
Dopuszcza się jednak, w uzasadnionych wypadkach i za zgodą organu prowadzącego szkołę, 
utworzenie dwóch oddziałów, gdy łączna liczba uczniów wynosi  35 uczniów. 

 
§ 11 

 
1. Oddział można podzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki, dla których 

z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach 
liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach 
liczących powyżej 30 uczniów. 

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów 
podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu 
prowadzącego szkołę. 

4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 
do 26 uczniów. 

§ 12 
 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – 
lekcyjnym. 

2. 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. 

3. Przerwy międzylekcyjne nie mogą być krótsze niż 10 minut, zaś co najmniej dwie z nich nie 
mogą być krótsze niż 15 minut. 

4. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 800. 
5. Uczniów obowiązuje pięciodniowy tydzień nauki. 
6. Dopuszcza się prowadzenie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych w formie wycieczek, 

obozów i wyjazdów. 
7. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2 i uwzględniając warunki 
pracy szkoły. 

§ 13 
 
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców 

(prawnych opiekunów), szkoła organizuje zajęcia w świetlicy szkolnej, która jest czynna we 
wszystkie dni zajęć edukacyjnych. Odbieranie dzieci najmłodszych ze świetlicy szkolnej 
odbywa się zgodnie z deklaracją rodziców (prawnych opiekunów). Dzieci, które nie 
skończyły 7 roku życia muszą być przyprowadzane i odbierane z placówki przez rodziców 
lub wskazane w oświadczeniu osoby dorosłe. 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie 
powinna przekraczać 25. 

3. Do zadań świetlicy w szczególności należy: 
1) zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej; 
2) organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie 

z opanowaniem materiału programowego; 
3) stwarzanie warunków do nauki własnej, do wyrabiania nawyków samodzielnej pracy 

umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności; 



 

  

4) ujawniania i rozwijania zainteresowań,  zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie 
różnorodnych form zajęć w tym zakresie; 

5) wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem, aktywności 
społecznej samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań; 

6) przygotowanie dzieci do uczestnictwa w kulturze, organizowanie rozrywki indywidualnej 
i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 

7) kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania 
i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej; 

8) organizowanie warunków do rozwoju fizycznego wychowanków, poprzez organizację zajęć  
i gier sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny oraz rozpoznawanie 
i zapewnienie realizacji aktualnych potrzeb dzieci. 

4. Zasady organizacji pracy świetlicy określają odrębne przepisy. 
 

§ 14 
 

1. Szkoła, prowadząc stołówkę, zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia 
obiadów, a w okresie zimowym gorącego mleka lub herbaty. 

2. Odpłatność za korzystanie z obiadów i napojów określonych w ust. 1 ustala dyrektor szkoły 
w porozumieniu z Radą Rodziców, z uwzględnieniem częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z opłat uczniów, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 

 
§ 15 

 
1. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną, w skład której wchodzi ICIM (Internetowe Centrum 

Informacji Multimedialnej) funkcjonującą na zasadach określonych w regulaminie. 
2. Biblioteka szkolna jest pracownią dydaktyczną, w której uczeń i nauczyciel mają możliwość 

w różny, przez siebie akceptowany sposób, przyswajania wiedzy przewidzianej programem 
nauczania oraz rozwijania i pogłębiania własnych zainteresowań. Istotną funkcją biblioteki 
szkolnej jest przygotowanie ucznia do korzystania z różnych źródeł informacji, przydatnych  
w dalszej edukacji oraz umożliwia prowadzenie pracy twórczej. Biblioteka pełni funkcję 
kulturalno-rekreacyjną poprzez: 
1) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego, 
2) pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych, 
3) gromadzenie i udostępnianie zbiorów dotyczących regionu i miasta, 
4) współpracę z innymi bibliotekami. 

3. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni z ICIM (Internetowe 
Centrum Informacji Multimedialnej).  Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:  
1) gromadzenie, ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów,  
2) opracowywanie sposobów korzystania ze zbiorów w czytelni i ich wypożyczania,  
3) korzystanie z księgozbioru w czytelni i wypożyczenie poza bibliotekę, 
4) prowadzenie zajęć dydaktycznych (m. in. zajęć bibliotecznych z edukacji czytelniczo-

medialnej), 
5) korzystanie z technologii informatycznej w oparciu o regulamin pracy biblioteki szkolnej. 

4. Godziny pracy biblioteki dają możliwość dostępu do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych  
przed i po ich zakończeniu. 

5. Organizacja biblioteki szkolnej: 
1) ze zgromadzonych w bibliotece woluminów korzystać można: 

a) wypożyczając je do domu  
b) czytając lub przeglądając na miejscu, 
c) wypożyczając do pracowni przedmiotowych. 

2) jednorazowo można wypożyczać 3 książki na okres 3 tygodni; 
3) zbiory biblioteczne są wspólną własnością, należy je chronić przed zniszczeniem 

i zagubieniem; 



 

  

4) czytelnik odpowiada materialnie za zagubioną lub zniszczoną książkę; 
5) czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko; 
6) czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki; 
7) wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki na tydzień przed dniem 

zakończenia zajęć w danym roku szkolnym; 
8) czytelnik może wypożyczyć książkę na czas wakacji w ostatnim tygodniu nauki. 

6. Zadania nauczyciela bibliotekarza:  
1) czynności administracyjno-techniczne: gromadzenie, opracowywanie, konserwacja zbiorów, 

śledzenie rozwoju czytelnictwa uczniów, 
2) wypożyczanie i udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych  

i przekazywanie materiałów ćwiczeniowych, 
3) udostępnianie zbiorów,  
4) rozmowy z czytelnikami o książkach, 
5) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru 

lektury,  
6) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji, 
7) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,  
8) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania  informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
9) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 
10) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przeprowadzanie analiz czytelnictwa 

i przedstawianie ich wyników na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 
11) prowadzenie różnych form wizualnej informacji o książkach, reklama książki,  
12) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

poprzez konkursy biblioteczne, czytelnicze plastyczne, recytatorskie itp.; 
13) współpraca z bibliotekami pozaszkolnymi (wymiana materiałów, zachęcanie do korzystania 

ze zbiorów innych bibliotek, wycieczki do innych bibliotek oraz wykonywanie zadań 
związanych z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa), 

14) opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece. 
7. Obowiązki i uprawnienia nauczyciela bibliotekarza wynikające z realizacji zadań programowych 

szkoły. 
1) Współpraca z innymi nauczycielami: 
a) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym, 
b) współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami kół 

zainteresowań w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, m. in. poprzez 
dostarczanie źródeł i opracowań na lekcje, zajęcia pozalekcyjne, szkolenia itp., 

c) współpraca w poznawaniu uczniów i ich preferencji czytelniczych, 
d) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów i olimpiad. 

2) Współpraca z rodzicami: 
a) udostępnianie rodzicom uczniów literatury i innych materiałów z zakresu wychowania 

w rodzinie, przezwyciężania kłopotów wychowawczych, trudności i niepowodzeń 
szkolnych, 

b) udzielanie informacji dotyczących czytelnictwa ich dzieci i współpracy w poznawaniu ich 
preferencji czytelniczych. 

3) Współpraca z aktywem bibliotecznym oraz pozostałymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi w ZSP3: 

a) tworzenie i organizacja pracy zespołu uczniów, którego zadaniem jest pomoc w pracach 
bibliotecznych, uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być 
przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego. 

b) organizowanie imprez dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, 
c) organizowanie różnego rodzaju imprez np. wycieczek do innych bibliotek. 

 



 

  

4) Samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczyciela bibliotekarza: 
a) udział w konferencjach, spotkaniach metodycznych i formach doskonalenia zawodowego, 
b) uczestniczenie w pracach zespołów samokształceniowych, 
c) czytanie literatury przedmiotowej, 
d) modernizacja pracy biblioteki, 
e) doskonalenie warsztatu pracy, 
f)    realizację zadań wynikających z awansu zawodowego. 

5) Współpraca z innymi bibliotekami, jak Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną 
Wodzisławiu Śl. oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Wodzisławiu Śl. 

6) Formy współpracy z MiPBP w Wodzisławiu Śl., szczególnie z filią w Radlinie II: 
a) udział w kalendarzu imprez, 
b) organizacja wspólnych imprez np. spotkania autorskie, festyny, organizacja wystaw, 

spotkań z ciekawymi ludźmi itp. 
c) współudział w organizacji różnego typu konkursów, 
d) organizacja lekcji czytelniczych, 
e) partnerstwo w realizacji projektów. 

 
§ 16 

1. Szkoła zatrudnia pedagoga, który: 
1) prowadzi badania i działania diagnostyczne, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia 
przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

2) diagnozuje sytuacje wychowawcze w placówce w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów oraz wspierania rozwoju uczniów, 

3) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 
potrzeb, 

4) podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  
i młodzieży, 

5) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz 
inicjuje różne form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, 

6) inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 
7) pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 
8) wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
9) proponuje rodzicom (w porozumieniu z wychowawcą) nawiązanie kontaktu z poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną. 
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu  
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznaniu 
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 
Jest ona organizowana i udzielana przez nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów 
wykonujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów, 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia, 
2) rodziców ucznia, 
3) dyrektora, 
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem, 



 

  

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 
6) poradni, 
7) pracownika socjalnego, 
8) asystenta rodziny, 
9) kuratora sądowego. 

4. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 
oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
4) warsztatów, 
5) porad i konsultacji. 
 

5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 
prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może 
przekraczać 8. 

6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,  
w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników nie może przekraczać 
8.  

7. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 5. 

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie  
i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce jest zadaniem 
zespołu powołanego przez dyrektora placówki. 

 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 
kwietnia 2013r. 
 

Samorząd Uczniowski 
 

§ 17 
 

1. Samorząd Uczniowski działa w szkole zgodnie z przyjętym regulaminem. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły 
3. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów 

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 
reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
5. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać radzie rodziców,  radzie pedagogicznej oraz 

dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, 
a w szczególności do: 
1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią , celem i stawianymi 

wymaganiami; 
2) jawnej gazetek umotywowanej oceny postępów w nauce gazetek zachowaniu; 
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań; 
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 



 

  

6) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 
7) wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie powołania opiekuna samorządu. 
 

 
 
 

Współpraca rodziców z nauczycielami 
 

§ 18 
 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 
Dyrekcja oraz nauczyciele w ramach swoich kompetencji zapewniają rodzicom prawo do: 
1) znajomości „Programu Wychowawczego Szkoły”,  
2) znajomości „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Uczniów”, zawartego w załączniku 

nr 1, stanowiącego integralną część nin. Statutu; 
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce; 
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci; 
5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu szkołę i sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły; 
6) spotkań z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami w miarę potrzeb klasy, rodziców; 
7) indywidualnych rozmów z wychowawcą i innymi nauczycielami, gdy wymaga tego 

sytuacja dziecka. 
2. Rodzice podczas wrześniowego spotkania z dyrektorem Zespołu i wychowawcami zostają 

zaznajomieni ze szkolnym prawem oświatowym, w tym: 
1) programem wychowawczym zespołu; 
2) Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania; 
3) szkolnym planem nauczania; 
4) szkolnym zestawem programów nauczania; 
5) programem profilaktyki dzieci i młodzieży; 
6) przepisami BHP. 

 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 
§ 19 

 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
2. Zakres zadań nauczycieli: 

1. stała odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 
2. natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 
3. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby 

wyjaśnienie celu pobytu na terenie placówki; 
4. dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 
5. systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego; 
6. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczniów; 
7. udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów; 
8. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej; 
9. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 



 

  

10. obowiązek sprawdzania planu zastępstw za nieobecnych nauczycieli na następny dzień. 
Osoba odpowiedzialna za planowanie zastępstw zobowiązana jest informację taką umieścić 
na gazetce ogłoszeniowej dostępnej dla nauczycieli i uczniów w dniu poprzedzającym do 
godziny 10:00. W innych przypadkach informację taką przekazuje się nauczycielowi 
telefonicznie lub osobiście. Nauczyciel, który nie wyraża zgody na pracę w ramach godzin 
zleconych zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie. 

3. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób 
postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić 
o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować te osobę do dyrektora. 

4. Nauczyciele lub inni pracownicy szkoły powinni niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły 
o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 
zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

5. Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego. 
 

§ 20 
 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów mogą tworzyć zespół 
przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący 
zespołu. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują w szczególności: 
1) analizę podręczników i programów nauczania, a następnie wybór zestawu programów 

i podręczników dla danego oddziału (po konsultacjach z rodzicami); 
2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 
3) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnieniu ich 

wyposażenia; 
4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania. 
 

Zadania wychowawcy klasy 
 

§ 21 
 
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 : 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

 a)  różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 
 b)  ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 
 c)  ustala wyjazd klasy III na tzw. „zieloną szkołę”. 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając ich działania 
wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 
indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak 
i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
a)  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 



 

  

b)  współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych 
wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 
c)  włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 
potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień 
uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy 
w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

3. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej  
ze strony właściwych placówek instytucji oświatowych i naukowych. 

4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 
Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 

 
§ 22 

 
1. Od roku szkolnego 2016?2017 obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. 
2. Dziecko ma prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia. 
3. Uczniowie są przyjmowani do szkoły zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. 
4. Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 17 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śląskim. 
1) Do klasy pierwszej  przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 
2) Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami, po uzgodnieniu z organem prowadzącym. 
3) Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły mają obowiązek zgłoszenia dziecka do 

szkoły, składając w sekretariacie szkoły wypełniony druk „Zgłoszenia” zawierający: imię, 
nazwisko, PESEL kandydata ( w przypadku jego braku – serię i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość), imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres 
miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, adres poczty elektronicznej 
i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają. 

3. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię 
psychologiczno - pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być 
odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko skończy 
9 lat. W przypadku odroczenia dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne. 

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po 
zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz za zgodą rodziców.  

5. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej 
w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych organizowanych zgodnie 
z odrębnymi przepisami.  

6. Na wniosek rodziców i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły, w której 
obwodzie mieszka dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą 
oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może 
otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej 
szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę. 

7. Zobowiązanie  rodziców dziecka do informowania, w terminie do 30 września każdego roku,     
dyrektora szkoły podstawowej obwodowej o realizacji rocznego przygotowania 
przedszkolnego i obowiązku szkolnego w sposób określony w art. 16 ust. 5b. Nie 
wykonywanie obowiązku szkolnego przez rodziców lub opiekunów podlega egzekucji w trybie 
przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego. 

8. Kontrolę wykonywania obowiązku szkolnego wykonuje dyrektor szkoły wobec dzieci 
zamieszkałych w obwodzie szkoły.       



 

  

9. Uczniowie przyjmowani z innych szkół muszą przedstawić ostatnie świadectwo szkolne oraz 
inne dokumenty związane z przeniesieniem z innej szkoły.                       

                                                         
Prawa i obowiązki uczniów 

 
§ 23 

 
 Prawa uczniów 

 
1. Wszystkie prawa dziecka zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka  są przestrzegane, 

a w szczególności:  
1) prawo do swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji; 
2) prawo do uzyskiwania różnych informacji oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami; 
3) prawo do nauki; 
4) prawo do swobody (wolności) myśli, sumienia, wyznania; 
5) prawo do wolności od poniżającego traktowania i karania; 
6) prawo do tożsamości; 
7) prawo do nazwiska, imienia i obywatelstwa; 
8) prawo do wyrażania poglądów w sprawach jego dotyczących; 
9) prawo do wypoczynku; 
10) prawo do prywatności, życia rodzinnego oraz ochrony prawnej; 
11) prawo do obrony  dziecka podejrzanego, oskarżonego lub uznanego winnym; 
12) prawa proceduralne - możliwość dochodzenia swoich praw (możliwość obrony); w szkole 

są jasne procedury odwoływania się od decyzji nauczycieli, dyrektora, Rady Pedagogicznej; 
13) prawo do sprawiedliwego sądu; 
14) prawo do inicjatywy obywatelskiej i społecznej; uczeń  może należeć do wybranej przez 

siebie organizacji szkolnej lub społecznej; 
15) prawo do reprezentowania szkoły w różnych konkursach i przeglądach, zawodach i innych 

imprezach zgodnych ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 
16) prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny 

umysłowej oraz opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 
bezpieczeństwo; 

17) prawo do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności, 
oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości  
i umiejętności, zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie; 

18) prawo do dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie 
z opanowaniem materiału; 

19) prawo do powiadomienia z wyprzedzeniem tygodnia o terminie i zakresie pisemnych 
sprawdzianów wiadomości; w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian a w ciągu 
tygodnia nie więcej niż trzy (chyba, że uczniowie na własną prośbę przełożą sprawdzian 
z poprzedniego tygodnia za zgodą nauczyciela). 

2. Prawa dziecka muszą być przestrzegane przez wszystkich. 
3. Praw wynikających z Konwencji nie można pozbawić ani zawiesić. 
4. Karać można poprzez pozbawienie nagrody, przywileju, ale nie prawa. 
5. Prawa ucznia podlegają ograniczeniom ze względu na bezpieczeństwo publiczne środowiska 

szkolnego, ochronę praw i wolności innych osób, dobro oraz zdrowie samego dziecka. 
6. Nie ma ograniczeń praw do ochrony przed torturami, nieludzkim traktowaniem i karaniem. 
 

 
 
 
 
 



 

  

Obowiązki uczniów 
 
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania wszystkich zapisów zawartych w statucie szkoły, 

w szczególności: 
2. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych: 

1) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, 
2) pilnego i systematycznego uczenia się, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do 

wykonania w domu, 
3) rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, 
4) uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie 

punktualne. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w 
której odbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien udać się do 
świetlicy szkolnej (biblioteki, innego pomieszczenia na terenie szkoły, w którym przebywać 
będzie pod nadzorem nauczyciela albo innego pracownika szkoły), a następnie w czasie 
przerwy dołączyć do swojej klasy. 

5) przebywania wyłącznie na terenie szkoły w czasie przerw i w czasie lekcji w godzinach,       
w których zgodnie z tygodniowym planem zajęć powinni przebywać na terenie szkoły; 

3. Właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: 
1. w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę,  
2. nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, 
3. zabierać głos gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela, 
4. nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym 

przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar. 
4. Usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych: 

1) uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych, 
2) usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć do 2 tygodni od dnia stawienia się na 

zajęcia, 
3) usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice (opiekunowie) w formie 

pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach 
(oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców), 

4) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także 
zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia), 

5) uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach. 
5. Przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

1) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 
2) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 
3) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 
4) na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane przeciwko 

innej osobie, 
5) zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów, 
6) szanowania poglądów i przekonań innych (tradycji, symboli narodowych i religijnych 

własnych i cudzych), 
7) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, 
8) uczciwego i lojalnego stanowiska w sytuacjach trudnych dla siebie i innych 

(w sytuacjach konfliktowych wybiera drogę szczerości i prawdomówności), 
9) naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody; koszt dewastacji ponoszą rodzice 

6. Dbania o ład i porządek w szkole: 
1) przestrzegania zarządzeń i zaleceń dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli 

oraz ustaleń samorządu uczniowskiego, 
2) przestrzegania regulaminów wewnętrznych (biblioteki, świetlicy szkolnej, sal 

lekcyjnych, pracowni itp.), 
3) konieczność używania obuwia zmiennego w przypadku wydania przez dyrektora szkoły 

odpowiedniego zarządzenia, 



 

  

4) dbania o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd,  
5) utrzymania czystości i porządku na terenie szkoły i wokół niej, 
6) korzystania z szatni szkolnej zgodnie z regulaminem jej użytkowania. 

7. Odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie własne i całej społeczności szkolnej: 
1) przestrzegania poleceń wszystkich pracowników szkoły szczególnie w zakresie 

bezpieczeństwa swojego i innych, 
2) przestrzegania przepisów bhp na terenie szkoły i wokół niej, 
3) dbania o wygląd, higienę osobistą i zdrowie (uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, 

nie używa narkotyków i innych środków odurzających), 
4) zawiadamiania dyrekcji, nauczycieli lub innych pracowników szkoły o zauważonych 

sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. 
8. Przychodzenia do szkoły w stroju czystym i schludnym. 

1) na szczególne okazje powinni założyć strój galowy w postaci białej bluzki lub koszuli 
i ciemnej spódnicy lub spodni; 

2) w niektórych przypadkach uczniowie mogą przyjść do szkoły w dowolnym stroju. 
9. Przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły: 
1) w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się  możliwość korzystania przez uczniów  

z telefonów komórkowych podczas przerw i po uprzednim poinformowaniu 
nauczyciela dyżurującego, 

2) zabrania się korzystania z telefonów podczas zajęć, 
3) w czasie lekcji telefony powinny być wyciszone lub wyłączone. 

10. Dbania o honor szkoły, szanowania i wzbogacania jej tradycji, uczestnictwa w uroczystościach 
i imprezach szkolnych: 
1) aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

kulturalnych oraz sportowych, 
2) współpracy z innymi uczniami na terenie klasy, szkoły i poza nią realizując wspólne 

zadania. 
 

§ 24 
 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 
 
1. Uczeń z racji swojej niedojrzałości ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych i podlega 

władzy rodzicielskiej, dlatego też reprezentują go w wysuwaniu roszczenia i egzekwowaniu 
należnego mu prawa rodzice (opiekunowie) lub instytucje wspierające np. Rzecznik Praw 
Dziecka. 

2. Skargę należy składać w formie pisemnej z uzasadnieniem do trzech dni od momentu 
naruszenia prawa. 

3. Skargę należy złożyć u wychowawcy klasy lub do dyrekcji szkoły. 
4. Zgłoszenie skargi zostaje odnotowane w Księdze Skarg i Wniosków w sekretariacie szkoły 
5. Skargę rozpatruje komisja w składzie: dyrektor szkoły – przewodniczący komisji, wychowawca 

klasy, pedagog szkolny, przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciel Samorządu 
Uczniowskiego w ciągu siedmiu dni od daty złożenia skargi. 

6. Z posiedzenia komisji rozpatrującej pisemną skargę w sprawie naruszenia praw ucznia zostaje 
sporządzony protokół zgodnie z Instrukcją Przyjmowania Skarg  obowiązującą w szkole. 

7. Komisja jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi na skargę w terminie do siedmiu 
dni. 

8. Odwołanie od decyzji komisji można składać w terminie do siedmiu dni w instytucji 
nadrzędnej: Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku. 

 
 
 



 

  

Nagrody i kary dla uczniów 
 

§25 
 

Nagrody 
 
1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia: 

1) pochwała wychowawcy lub innego nauczyciela na forum klasy za: 
a) postępy w nauce na miarę swoich możliwości, 
b) reprezentowanie klasy w różnych konkursach i zawodach, 
c) właściwe zachowanie w trudnych sytuacjach, 
d) aktywny udział w życiu klasy, 
e) pomoc koleżeńską, 
f) wykonywanie dekoracji na rzecz klasy; 

2) pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli – za: 
a) reprezentowanie szkoły na konkursach i zawodach, 
b) odpowiedzialne i odważne zachowanie w trudnych sytuacjach, 
c) aktywny udział w życiu szkoły i społeczności lokalnej; 

1. list pochwalny do rodziców – przyznawany po ukończeniu przez ucznia szkoły podstawowej  
z wyróżnieniem; 

2. dyplom – za: 
a) zajęcie wysokiego miejsca w konkursach i zawodach na terenie szkoły, 
b) szczególną aktywność w zajęciach pozalekcyjnych; 

5) eksponowanie osiągnięć ucznia na specjalnej tablicy w szkole – za: 
a) zajęcie znaczącego miejsca w konkursach i zawodach międzyszkolnych lub wyższego       

szczebla; 
6) nagrodę rzeczową może otrzymać uczeń: 

a) klasy I - III, którego osiągnięcia szczególnie wysoko oceni nauczyciel prowadzący 
zajęcia, 

b) I - IV, który otrzymał ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania oraz średnią ocen 
co najmniej 4,75 ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

c) osiągający sukcesy w pozaszkolnej aktywności, 
d) wyjątkowo aktywnie uczestniczący w życiu szkoły. 

2. Decyzję o przyznaniu nagrody rzeczowej podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek 
wychowawcy klasy i innych nauczycieli z uwzględnieniem możliwości finansowych szkoły. 

 
Kary 

 
1. Wobec niezdyscyplinowanych uczniów mogą być stosowane następujące kary: 

1) upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela za: 
a) dwukrotne złamanie obowiązków ucznia i innych regulaminów obowiązujących 

w szkole; 
2) upomnienie pisemne udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela za: 

a) wielokrotne łamanie obowiązków ucznia i regulaminów; 
3) nagana dyrektora udzielona w obecności wychowawcy za: 

a) notoryczne łamanie obowiązków ucznia i nieprzestrzeganie regulaminów, mimo 
zastosowania wcześniejszych kar; 

4) przeniesienie ucznia do równoległej klasy za: 
a) naruszenie praw innych członków społeczności szkolnej, 
b) notoryczne łamanie obowiązków ucznia, 
c) agresywne zachowanie w stosunku do innych uczniów; 

5) obniżenie zachowania za: 



 

  

a) jednorazowe popełnienie czynu godzącego w bezpieczeństwo i zdrowie innych 
uczniów; 

6) czasowe ograniczenie przywileju za: 
a) zachowanie, godzące w dobro klasy i szkoły, które wychowawca uzna za szkodliwe; 

7) wnioskowanie do śląskiego kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły za: 
a) łamanie wszelkich norm współżycia społecznego, mimo wcześniej zastosowanych kar 

i podjętych wszelkich możliwych działań wychowawczych przez szkołę, 
b) popełnienie czynu karalnego, zgłoszonego organom ścigania (kradzieże, stosowanie 

przemocy fizycznej i psychicznej, dewastacja mienia, uwłaczające godności osobistej 
odnoszenie się do pracowników szkoły, przebywanie pod wpływem alkoholu, 
narkotyków itp.) zgodnie z procedurą postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci 
przestępczością i demoralizacją wydaną przez MENiS i Komendę Główną Policji, jeśli  
Rada Pedagogiczna uzna, że w związku z karą określoną w ust. 3 pkt 7, zmiana 
środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postępowanie ucznia. 

2. O zastosowanej karze są powiadamiani pisemnie rodzice ucznia, którzy swoim podpisem 
potwierdzają przyjęcie do wiadomości informacji o ukaraniu ucznia. 

 
Tryb odwołania się od kary 

 
§26 

 
1. Rodzice ucznia zostają powiadomieni o nałożonej karze. 
2. Od kar określonych w ust. 1 - 7 rodzicom ucznia przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. 
3. Rodzice mogą odwołać się od kary pisemnie, podając swoje uzasadnienie, w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania informacji o nałożonej karze. 
4. Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor szkoły; 
2) wychowawca; 
3) pedagog szkolny; 
4) inny nauczyciel wskazany przez odwołującego się; 
5) przedstawiciel Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego – jeżeli odwołujący się 

wyrazi na to zgodę. 
5. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w posiedzeniu w charakterze obserwatora. 
6. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania  

i postanawia (większością głosów): 
1) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie, 
2) odwołać karę, 
3) zawiesić warunkowo karę. 

7. Przewodniczący komisji przekazuje rodzicom ucznia informację na piśmie w terminie do 7 dni 
od dnia posiedzenia komisji. 

8. Od decyzji podjętej przez komisję odwołanie nie przysługuje. 

                                                          Postanowienia końcowe 
 

§ 27 
 

1. Szkoła posiada sztandar przekazany szkole w dniu 29 sierpnia 1996 roku przez organ 
prowadzący szkołę. 

2. Sztandar przechowywany jest w gablocie na korytarzu głównym szkoły. 
3. Sztandar Szkoły Podstawowej jest reprezentowany na uroczystościach szkolnych 

i  państwowych. 
 

§ 28 



 

  

 
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 
3. Odpowiedzialnym za prowadzenie gospodarki finansowej szkoły jest Miejski Zespół Obsługi 

Placówek Oświatowych w Wodzisławiu Śląskim. 
 

 
 
 

§ 29 
 

Statut zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9/2016/2017 z dnia 1 lutego 2017r. po 
uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 
Traci moc statut szkoły z dnia 31 sierpnia 2015r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
STATUT 

Publicznego Przedszkola 
Nr 12 

w Wodzisławiu Śl. 
 
 

 
PODSTAWY  PRAWNE: 
 
2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004r. Nr 256, poz. 2572  

z późn. zm.). 
 
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze 

zmianami) 
 
4. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 118 poz.1112, z późniejszymi  

zmianami).  
 
5. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, ze zmianami  

z 26.03.2004r.)  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.  
 
6. Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 157, poz. 1100)  w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych. 

 
7. Rozporządzenie MENiS z 24 kwietnia 2002r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do 

użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego 
i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych (Dz. U. z 2002r. Nr 69, poz. 635) 

 
8. Rozporządzenie MEN z dnia 19 luty 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23 z 2002r. poz. 225) 

 
9. Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 61 
z 1999r. poz. 753) 

 
10. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków trybu przyjmowania 

uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 
innych (Dz. U. ze zmianami). 



 

  

 
11. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz 69) 
 
12. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 
Nr 11 z 2003r., poz. 114) 

 
13. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie prowadzenia działalności 

innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56 z 2002r. poz. 
506) 

 
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania 

skarg i wniosków ( Dz.U.Nr 5 z 2002r. Poz.46). 
 
14.Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego 
rozporządzenie   w sprawie  ramowych statutów publicznego  przedszkola oraz publicznych szkół  
( Dz. U.Nr 35 , poz.222 ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Nazwa Przedszkola brzmi : 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 
Publiczne Przedszkole nr 12 

w Wodzisławiu Śl. 
 

2. Siedziba przedszkola znajduje się  w Wodzisławiu Śl. przy ul. M.C. Skłodowskiej 3. 
 
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Wodzisław Śląski. 
 
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty. 
 
5. Ustalona nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach:  

 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 

Publiczne Przedszkole nr 12 
ul. M.C. Skłodowskiej 3 
44 – 313 Wodzisław Śl. 

 
6. Na tablicy urzędowej używa się nazwy :  

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 
Publiczne Przedszkole nr 12 

w Wodzisławiu Śl. 
 

7. W pieczęciach, stemplach można w zależności od ich wymiaru używać czytelnych skrótów. 
 
8. Przedszkole nie posiada imienia, ale może starać się o jego nadanie na wniosek Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców. 
 

§ 2 
 
Przedszkole działa na podstawie : 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 z 1991r. poz. 425 z późn. 
zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 

 
2. Niniejszego statutu. 

 
§ 3 

 
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący, na wniosek dyrektora. 
2. Przedszkole jest czynne 9,5 godzin dziennie i pracuje w godzinach od 630 do 1600, w dni 

robocze od poniedziałku do piątku. 
§ 4 

 
1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez : 

a. Miasto Wodzisław Śląski 
b. rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu. 
 



 

  

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami 
o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. 

 
§ 5 

 
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, określonego przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Sportu. Czas i forma realizacji podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego ustalany jest w projekcie organizacyjnym. 

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady 
Miasta Wodzisławia Śl. 

3. Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach, ponoszą jedynie opłatę                   
za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. 

4. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa 
w § 5 pkt 2. 

5. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady 
odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokości stawki żywieniowej ustala organ 
prowadzący. 

6. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy 
dzień nieobecności. 

7. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu są pobierane z góry w dniach ustalonych na początku 
miesiąca. 

8. Szczegółową organizacją pracy przedszkola ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora lub 
wicedyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 
i higieny pracy. 

9. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować  naukę religii. 
10. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadań, o których mowa w §5 pkt 8  określają 

odrębne przepisy. 
11.  Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach 

dodatkowych (rytmika, język obcy, gimnastyka ogólnorozwojowa, itp.). 
12. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają 

w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. 
Zajęcia te są w całości finansowane przez rodziców. 

13.  Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe. 
14.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych 

dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3 – 4letnich i około 30 minut dla dzieci 5 – 6 letnich.  
15.  Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy. 

 
ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania przedszkola 
 

§ 6 
 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach 
wydanych na jej podstawie a w szczególności podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego, koncentrując się na: 

1) wspomaganiu i umożliwianiu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem 
i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym 
i przyrodniczym; 

2) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
3) umożliwianiu dzieciom poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 



 

  

4) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola; 
5) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, 

rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę  potrzeby podjęciu wczesnej 
interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej. 

 
Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów 
edukacyjnych : 

1. Poznawanie i rozumienie siebie i świata 
1) Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie 

radości odkrywania. 
2) Organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka  

(postrzegam, myślę, czuję, działam). 
3) Tworzenie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka i innych ludzi, 

np. wynikających ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia. 
4) Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia 

uwagi na rzeczach i osobach. 
5) Umożliwianie dostrzegania i opisywania stosunków przestrzennych: 

- określanie swojego położenia względem przedmiotów lub innych osób; 
- określanie położenia jednego przedmiotu względem innego, z użyciem określeń: nad, 
pod, w środku, na zewnątrz, przy, za, przed obok, pomiędzy; 
- określanie kierunku ruchu: do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, poziomo, pionowo, 
w górę, w dół; 
- ocenianie i porównywanie długości z użyciem określeń: daleko, dalej, najdalej, blisko, 
bliżej, najbliżej. 

       6) Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów: 
            - wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod      
              względem kształtu, koloru, wielkości i przeznaczenia; 
            - klasyfikowanie przedmiotów z użyciem określeń: duży, mały, szeroki,    
              wąski, wysoki, niski, gruby, cienki; 
            - porównywanie przedmiotów z użyciem określeń: większy, mniejszy,  
              dłuższy, krótszy, szerszy, węższy, wyższy, niższy, grubszy, cieńszy; 
            - porządkowanie przedmiotów, np. od najdłuższego do najkrótszego. 
        7) Odczytywanie przeznaczenia rzeczy. 
        8) Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem. 
        9) Tworzenie warunków do porządkowania zdarzeń w czasie: określanie  
             zależności czasowych z użyciem określeń: długo, dłużej, krótko, krócej, 
             przedtem, teraz, potem, najpierw, później, wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, 
             w południe, wieczorem, w nocy. 
       10) Poznawanie, stosowanie, tworzenie symboli i znaków. 
       11) Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej 
i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania 
umiejętności czytania i pisania, w tym czytania i pisania liczb). 
      12) Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań 
            służących i zagrażających zdrowiu. 
      13) Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości: 
            - przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie 
            - społeczno – kulturowej poprzez poznawanie zasad organizacji życia 
              społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej 
            - technicznej poprzez obserwowanie, manipulowanie oraz  
              przekształcanie przedmiotów lub zmianę ich ułożenia w przestrzeni  
              i czasie. 
       14) Organizowanie sytuacji umożliwiających poznanie ruchu drogowego. 
      



 

  

2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie 
1) Wspieranie samodzielnych działań dziecka. 
2) Umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów 

własnych działań. 
3) Pomaganie dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań. 
4) Umożliwianie poznawania i stosowania różnych sposobów rozwiązywania zadań. 
5) Umożliwianie dziecku odczytywania i zapisywania liczb cyframi oraz porównywania liczb i 

liczenia. 
6) Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych. 
7) Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
8) Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej 

dziecka. Umożliwianie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce. 
9) Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach 

działalności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu. 
10) Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności. 
 

3. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie 
1) Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami. 
2) Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” i zaspokajaniu poczucia 

bezpieczeństwa. 
3) Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych. 
4) Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na 

przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań. 
5) Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia. 
6) Umożliwianie dziecku odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny. 
7) Umożliwianie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym. 
8) Tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania i dochodzenia do 

kompromisu. 
9) Tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, ze 

zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie. 
10) Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, 

rozwiązywania problemów. 
11) Dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na 

zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób. 
 

4. Budowanie systemu wartości 
1) Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość, 

poprzez:  
a) przekaz osobowy nauczyciela, 
b) tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości. 
2) Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz 

w podejmowaniu próby ich oceny i uzasadnienia stanowiska. 
3)  Wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny 

zachowań innych. 
4) Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich 

konsekwencji. 
5) Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne 

wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych. 
6) Kształtowanie postawy przestrzegania zasad ruchu drogowego. 

 
 
 



 

  

Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na: 
1) zapewnianiu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku; 
2) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, 

umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu, wspieraniu dzieci 
uzdolnionych poprzez udział warunków dodatkowych form pracy; 

3) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, 
podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 

4) rozwijaniu wrażliwości moralnej; 
5) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących 

w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturalnym i technicznym; 
6) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania 

własnych myśli i przeżyć; 
7) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji 

oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej; 
8) zapewnieniu  warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania  

i zachowań prozdrowotnych. 
2. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji 

i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiąganie dojrzałości 
szkolnej. 

 
§ 7 

 
1. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie 

i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami 
rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. 

2. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na podstawie Programu Wychowania 
Przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez MEN, wybranego z zestawu programów przez 
członków Rady Pedagogicznej. Program Wychowania przedszkolnego opiniuje Rada Rodziców. 

3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest  w programie rozwoju 
przedszkola, rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych 
oddziałów przedszkolnych. 

4. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do 
możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut. 

 
§ 8 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody, formy i sposoby 
oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska, warunków 
lokalowych, a w szczególności: 

1) zapewnia stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza 
terenem przedszkola. Grupa dzieci wychodząca poza teren przedszkola musi mieć, 
przynajmniej dwóch opiekunów. 

2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 
3) przestrzega obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 
4) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną zapewniając w miarę 

potrzeb konsultację i pomoc. 
 

§ 9 
 

1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich 
rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez: 

1) diagnozowanie środowiska wychowanków; 



 

  

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka 
i umożliwienie ich zaspokojenia; 

3) wspieranie dziecka uzdolnionego; 
4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli  

i rodziców; 
5) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
6) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

2. Zadania o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z: 
1) rodzicami, 
2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, 
3) poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 
4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne  i bezpłatne. 
1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana na wniosek: 

a) rodziców (prawnych opiekunów), 
b) nauczyciela. 
4. Pomoc psychologiczno -  pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie porad, 

konsultacji i warsztatów. 
 

§ 10 
 
1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece: 

1) jednego nauczyciela w przypadku 5 – godzinnego czasu pracy oddziału, 
2) dwóch lub więcej w przypadku powyżej 5 – godzinnego czasu pracy. 
3) Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący. 

 
ROZDZIAŁ III 

Organy przedszkola 
 

§ 11 
 

1. Organami przedszkola są: 
1) Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
2) Rada Pedagogiczna 
3) Rada Rodziców 

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców  uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie 
mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

 
§ 12 

 
1. Dyrektor Zespołu – kieruje bieżącą działalnością Zespołu, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest 

kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli, pracowników obsługi 
i pracowników administracji. 
 

2. Organy Przedszkola  
1) DYREKTOR  ZESPOŁU   (art. 39 Ustawy o Systemie Oświaty) jest kierownikiem zakładu 

pracy (Zespołu) dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących 
nauczycielami i decyduje w sprawach: 

a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami, 
b) przyznawaniu nagród i kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom, 
c) występowania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z wnioskami w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników. 
2) Dyrektor Zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za B H P w placówce. 



 

  

3) Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli .  
4) Dyrektor Zespołu w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną przedszkola  
i rodzicami. 

   5) DYREKTOR  ZESPOŁU   
a) kieruje bieżącą działalnością wychowawczo – dydaktyczną  przedszkola oraz reprezentuje ją 

na zewnątrz, 
b) sprawuje opiekę nad wychowankami, stwarza warunki harmonijnego rozwoju              

psychofizycznego poprzez działanie prozdrowotne, 
c) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi       

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
d) współdziała ze szkołami wyższymi oraz   zakładami kształcenia nauczycieli            

w organizacji praktyk pedagogicznych, 
e) wykonuje inne zadania przewidziane w przepisach szczególnych. 

 
§ 13 

 
1. Rada Pedagogiczna – jest organem kolegialnym przedszkola. 
2. W skład  Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący  w przedszkolu. Za 

zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć w posiedzeniu również osoby 
zaproszone. 

3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu, a w jego zastępstwie 

wicedyrektor. 
5. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał, lub w miarę 

bieżących potrzeb ( art. 40 ust.5). 
 
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 
7. Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być: 

1) dyrektor Zespołu, 
2) wicedyrektor Zespołu, 
3) Rada Pedagogiczna, 
4) Organ prowadzący, 
5) Organ sprawujący nadzór  pedagogiczny 

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
1) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,  
2) opracowanie programu rozwoju placówki, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i programów autorskich, 
4) uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, regulaminu pracy, 
5) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach, 
6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje: 
1) przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego, 
2) projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń 

pracowników, 
3) organizację pracy placówki, 
4) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi, 
5) propozycje dyrektora lub wicedyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych i opiekuńczych. 

10. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem. 
11. Uchwały Rady Pedagogicznej przyjmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy liczby jej członków. 



 

  

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
13. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków 

i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być 
udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. 

14. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska  
dyrektora  lub innego stanowiska kierowniczego, zgodnie z art. 42 ust.2. 

15. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna  
z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.  

16. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w § 13 
pkt 3. 

§ 14 
 
1. Rada  Rodziców – jest organem przedszkola.   Funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez 

siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. 
2. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 12 

w Wodzisławiu Śl. 
3. Rada Rodziców  może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola (art. 54 ust. 1). 
4. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada  może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa 
Regulamin Rady Rodziców. 

 
§ 15 

 
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów  przedszkola jest dyrektor lub 

wicedyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwości swobodnego działania 
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor Zespołu w ramach swoich 
kompetencji lub wicedyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów, a w 
przypadku nieosiągnięcia porozumienia – Miasto Wodzisław Śl.  zgodnie z Kodeksem Pracy 
i Kodeksem  Prawa Administracyjnego. 

3. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w oparciu o opracowaną  i przyjętą  
w  przedszkolu  procedurę. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
Organizacja Przedszkola 

 
§ 16 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych 

wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. 
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 
3. Przedszkole jest wielooddziałowe. 
4. Szczegółową organizacje wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora  najpóźniej do 15 maja 
poprzedzającego rok szkolny. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący po 
zaopiniowaniu organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

5. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności : 
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów, 
2) liczbę pracowników przedszkola, 
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

przedszkole, 



 

  

4) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym. 
6. Procedura rekrutacji dzieci do przedszkola  ( zgodnie z Kartą Nauczyciela ) 

Termin  01.04 – 30.04  : przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci 
Termin  01.05 – 10.05  : powołanie przez dyrektora placówki Komisji Kwalifikacyjnej ( w skład 
Komisji wchodzą : dyrektor, przedstawiciel Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców ). 
Termin  14.05. :  posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej 
Termin  17.05 – 21.05  : podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji. 

7. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75. 
8. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 

1) 3 sale zajęć dla poszczególnych oddziałów, 
2) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, 
3) kuchnię z zapleczem i magazyn – wspólne dla PP-12 i SP -17 
4) hol, 
5) szatnię, 
6) pomieszczenia sanitarne, 
7) ogród przedszkolny z urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 

9. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. 
Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań  
i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. 

 
§ 17 

 
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę 

programu wychowania przedszkolnego. 
 
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 
3. Czas trwania zajęć dodatkowych w przedszkolu: nauki języka angielskiego i zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci  i  wynosi: 
1) około 15 minut dla dzieci w wieku 3 – 4 lat. 
2) około 30 minut dla dzieci w wieku 5 – 6 lat. 

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 
 

§ 18 
 

1. Organizację pracy przedszkola określa rozkład dnia, ustalony przez dyrektora lub wicedyrektora 
na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy oraz 
oczekiwań rodziców i środowiska. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym 
oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb 
i zainteresowań dzieci. 

 
§ 19 

 
1. Czas pracy przedszkola : 

1) Publiczne Przedszkole nr 12 jest czynne 9,5 godzin dziennie tj. od 630 do 1600. 
2) Czas pracy przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do potrzeb w zakresie 

opieki, zdrowia, wychowania i nauczania dzieci. Termin przerw w pracy przedszkola ustala 
organ prowadzący na wniosek dyrektora. 

3) W porozumieniu z rodzicami oraz organem prowadzącym można ograniczyć liczbę 
oddziałów w okresie ferii zimowych, wiosennych oraz podczas dodatkowych dni wolnych od 
pracy odpowiednio do zmniejszonej frekwencji wychowanków. 

4) Przerwy w pracy przedszkola są wykorzystywane na przeprowadzenie niezbędnych remontów 
i gruntownych porządków wewnątrz i zewnątrz budynku przedszkola. 



 

  

 
§ 20 

 
1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców 

(prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców. 
2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego prze upoważnioną przez nich osobę. 
3. Dzieci korzystające ze wszystkich posiłków w przedszkolu mogą być przyprowadzane od 630 – 

1600. 
4. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, 

wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone 
wcześniej osobiście lub telefonicznie. 

5. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 1630. W przypadku nieodebrania dziecka 
z przedszkola w godzinach jego pracy, nauczyciel zobowiązany jest do przebywania na 
placówce do chwili odebrania dziecka z przedszkola. Po godz. 2000 powiadamia dzielnicowego. 

6. Dziecko nie może być odbierane z przedszkola przez osoby będące pod wpływem  alkoholu. 
7. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola 

dzieci czystych i zdrowych. 
 

§ 21 
 
 Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
 Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „karta zgłoszenia dziecka” złożona przez 

rodziców (prawnych opiekunów) w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia w kancelarii 
przedszkola. 

 W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są: 
1) dzieci 6 – letnie; 
2) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których 

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą 
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie 
odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych; 

3) dzieci już uczęszczające do danego przedszkola; 
4) dzieci obojga rodziców pracujących; 
5) dzieci z rodzin o dochodach na jedną osobę poniżej kwoty najniższej emerytury 

obwieszczonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim; 
6) dzieci z rodzin wieloletnich; 
7) dzieci nauczycieli przy równych z innymi warunkach, mają prawo pierwszeństwa. 

4. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc o przyjęciu dzieci 
decyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą : 
dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący, przedstawiciel Rady Pedagogicznej i Rady 
Rodziców. 

5. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są protokołowane, a protokoły i karty zgłoszeń dzieci 
przechowywane są w kancelarii przedszkola. 

6. Wykaz dzieci przyjętych do przedszkola podaje się do publicznej wiadomości     
w przedszkolu w wyznaczonym miejscu. 

7. Przyjmowanie dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego odbywa się za zgodą dyrektora  
w przypadku wolnego miejsca. 

8. Dyrektor lub wicedyrektor  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  i Radą Rodziców może 
podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola 
w następujących przypadkach:  

1) zaleganiu z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,   a w przypadku 
dziecka 6 – letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału 
realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, 



 

  

2) nieobecność dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszania tego faktu do przedszkola, 
3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu. 

 
ROZDZIAŁ V 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 
 

§ 22 
 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 
2. Obowiązki  nauczyciela : 

1) W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy 
z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

2) Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie 
z obowiązującymi programami nauczania i wychowania, odpowiada za jakość i wyniki tej 
pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 

3) Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci: 
a)nie pozostawia grupy dzieci bez opieki przez wychodzenie z sali lub innego  

     pomieszczenia      
b) przestrzega, aby dzieci nie wchodziły do pomieszczeń przeznaczonych dla  
     personelu 
c) kontroluje stan sprzętu i narzędzi terenowych, usuwa wszelkie braki  

w miejscu , w którym przebywają dzieci 
4. powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające  na  terenie 

przedszkola , w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu, zawiadomić 
pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych 

 
4) Do zakresu zadań nauczyciela należy: 
-     planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z    obowiązującym 
programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość, 
-     wspieranie rozwoju psychicznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, 
-     prowadzenie  obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 
rozwojowych dzieci oraz podsumowywanie tych obserwacji 2 razy w roku szkolnym, 
dokumentów, a także przechowywanie dokumentów związanych z obserwacją i przebiegiem 
pracy indywidualnej z dzieckiem do końca roku kalendarzowego w którym dziecko rozpoczęło 
naukę w szkole, 
-     stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania, 
-    współpraca ze specjalistami świadczonymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – 
pedagogiczną, zdrowotną i inną, 
-     planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie  swoich 
kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 
zawodowego, 
-    dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę 
pomieszczeń, 
-    eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci, 
-    współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania   i nauczania 
dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań 
wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym 
oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 
-   prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej    i opiekuńczej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
-   realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, 
-   czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał, 



 

  

-    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 
kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym, 
-    realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora, a wynikających 
z bieżącej działalności placówki. 
 

3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt 
z ich rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia formy pomocy w 
działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenia ich w działalność przedszkola. 
 Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  i metodycznej ze 

strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – 
oświatowych. 

 Liczba pracowników uzależniona jest od stopnia organizacyjnego i potrzeb przedszkola. 
 Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych  pracowników 

określają odrębne przepisy. 
 Każdemu pracownikowi dyrektor Zespołu określa zakres obowiązków. 
 Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w aktach osobowych pracowników. 
 

§ 23 
 
1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych: 

1) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, 
2) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako 

instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, 
3) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki 

i wychowania dzieci, 
2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 

 
ROZDZIAŁ VI 

Rodzice 
 

§ 24 
 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 
-przestrzeganie niniejszego statutu, 
-zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 
-respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 
-przygotowanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez siebie osobę 
zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 
-terminowe uiszczenie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 
-informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne 
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. 

 
§ 25 

 
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania 

wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju. 
2. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola 
i planów pracy w danym oddziale, 

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu 

przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 



 

  

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 
przedszkola, 

5) pobytu z dzieckiem w grupie w fazie akceptacji. 
3. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 

organizowane  są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców 
lub nauczycieli. 

4. Formy współpracy przedszkola z rodzicami : 
1) zebrania ogólne, 
2) zebrania grupowe, 
3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą, 
4) zajęcia otwarte i uroczystości, 
5) kąciki dla rodziców, 
6) gazetki tematyczne, informacyjne, pedagogiczne dla rodziców. 

 
ROZDZIAŁ VII 

Wychowankowie przedszkola 
 

§ 26 
 
1. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dziecka 6-letniego. 
2. Dziecko w wieku od 3 do 5r.ż. ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 
3. W szczególnych uzasadnionych przypadkach dyrektor  może przyjąć do przedszkola dziecko, 
które ukończyło 2,5 roku. 
4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a  
w szczególności do : 
1) właściwie zorganizowany proces opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny zgodnie 
z zasadami higieny pracy umysłowej, 
2) szacunek dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego, podmiotowego traktowania, 
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, 
4) poszanowanie jego godności osobistej, 
5) poszanowanie własności, 
6) opieki i ochrony, 
7) akceptacji jego osoby, 
8) partnerskiej rozmowy na każdy temat. 
5. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola 
nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 27 

 
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, 
nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 
 

§ 28 
 
Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej. 
 

 
 
 



 

  

§ 29 
 
Dla zapewnienia znajomości statutu poprzez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

1. odczytanie statutu na pierwszym zebraniu ogólnym z rodzicami, 
2. odczytanie statutu na sierpniowej radzie pedagogicznej w każdym nowym roku szkolnym, 
3. wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń 
4. udostępnienie zainteresowanym statutu przez  dyrektora. 

 
§ 30 

 
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być 
sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

§ 31 
 
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 32 
 
Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy. 
 

§ 33 
 

1. Dyrektor Zespołu  ogłasza tekst jednolity statutu  po wprowadzeniu przez radę 
pedagogiczną 3 nowelizacji. 

 
2. Po ogłoszeniu tekstu jednolitego traci ważność poprzedni statut. 
 

§ 34 
 
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej nr 9/2016/2017 w dniu  
1 lutego 2017 roku. 
 
 
 
                                                                                                                       Dyrektor Zespołu 

Małgorzata Banasiak 

 

                                                       

 


