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STATUT 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 

w Wodzisławiu Śląskim 
opracowano zgodnie z: 

 
 

- Ustawą z dnia 25 lipca 2008 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 
145, poz. 917),   

- Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie 
dopuszczania do uŜytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów 
nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia, 

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

- 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 uŜywana 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. 
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Cele i zadania szkoły. 
 

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

ukończenia szkoły. 
2. Na kaŜdy 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 moŜliwości. 
4. UmoŜliwia uczniom podtrzymanie toŜsamości 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 umoŜliwia 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 moŜliwość realizacji indywidualnego toku lub 
indywidualnego programu nauki, po odpowiednim zaopiniowaniu przez poradnię 
psychologiczno – pedagogiczną oraz po konsultacjach z rodzicami lub prawnymi opiekunami 
dziecka. 

 
§ 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, jeŜeli opiekę nad uczniami sprawują rodzice, teŜ dbają 
o bezpieczeństwo dzieci; 

2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zawodów szkolnych; 
3) w czasie pełnienia dyŜuru nauczyciele zapewniają ład i dbają o bezpieczeństwo dzieci; 
4) nauczyciele pełnią dyŜury 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 wyraŜoną na piśmie,  
b) w przypadku nieobecności nauczyciela, jeŜeli 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 niepoŜądanymi treściami w Internecie, stosując   

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

2. Szkoła zapewnia indywidualną opiekę nad uczniami, a zwłaszcza nad: 
1) uczniami klas pierwszych, których nauczyciele nauczania zintegrowanego wdraŜają do reguł 

Ŝycia szkolnego, adaptują do nowych warunków; 
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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 
doŜywiania, uczestnictwa w wycieczkach. Zapomogi przydziela Szkolna Komisja do spraw 
Pomocy Materialnej. 

 
§ 7 

 
1. Dyrektor szkoły powierza kaŜdy 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 moŜliwości 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 naleŜy 
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 moŜe podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu I półrocza. 
3. Po kaŜdym półroczu przeprowadza się klasyfikację uczniów: 

1) po I – klasyfikację śródroczną; 
2) 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. 
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 § 10 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złoŜony 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 uŜytku 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 moŜna podzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki, dla których 

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

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

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niŜ 24 uczniów lub mniej niŜ 30 uczniów 
podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, moŜna 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 niŜ 10 minut, zaś co najmniej dwie z nich nie 
mogą być krótsze niŜ 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 dłuŜej 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. 

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

3. Do zadań świetlicy w szczególności naleŜy: 
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; 
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4) ujawniania i rozwijania zainteresowań,  zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez 
organizowanie róŜnorodnych form zajęć w tym zakresie; 

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

6) przygotowanie dzieci do uczestnictwa w kulturze, organizowanie rozrywki indywidualnej 
i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury Ŝycia 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 moŜliwość i higieniczne warunki spoŜycia 
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. 
2. Biblioteka szkolna jest pracownią dydaktyczną, w której uczeń i nauczyciel mają moŜliwość 

w róŜny – przez siebie akceptowany – sposób przyswajania sobie wiedzy przewidzianej 
programem nauczania oraz rozwijania i pogłębiania własnych zainteresowań. Istotną funkcją 
biblioteki szkolnej jest przygotowanie ucznia do korzystania z róŜnych źródeł informacji, 
przydatnych w dalszej edukacji. 

3. Pomieszczenia biblioteki umoŜliwiają: 
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 
2) korzystanie ze zbiorów i wypoŜyczanie ich poza bibliotekę; 
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów. 

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

5. Organizacja biblioteki szkolnej: 
1) ze zgromadzonych w bibliotece ksiąŜek korzystać moŜna: 

a) wypoŜyczając je do domu /lektury, literatura piękna, ksiąŜki popularno-naukowe, 
b) czytając lub przeglądając na miejscu, 
c) wypoŜyczając do pracowni przedmiotowych. 

2) jednorazowo wypoŜyczać moŜna 2 ksiąŜki na okres 2 tygodni; 
3) zbiory biblioteczne są wspólną własnością, naleŜy je chronić przed zniszczeniem 

i zagubieniem; 
4) czytelnik odpowiada materialnie za zagubioną lub zniszczoną ksiąŜkę; 
5) czytelnik moŜe wypoŜyczać ksiąŜki wyłącznie na swoje nazwisko; 
6) czytelnik moŜe prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu ksiąŜki; 
7) wszystkie wypoŜyczone ksiąŜki naleŜy zwrócić do biblioteki przed dniem zakończenia 

zajęć w danym roku szkolnym. 
6. Zadania nauczyciela bibliotekarza:  

1) czynności administracyjno - techniczne: gromadzenie, opracowanie, konserwacja zbiorów, 
śledzenie rozwoju czytelnictwa uczniów, 

2) udostępnianie zbiorów,  
3) rozmowy z czytelnikami o ksiąŜkach, 
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4) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru 
lektury, 

5) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako uŜytkowników informacji, 
6) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, 
7) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przeprowadzanie analiz czytelnictwa na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 
8) prowadzenie róŜnych form wizualnej informacji o ksiąŜkach, 
9) współpraca z bibliotekami pozaszkolnymi (wymiana materiałów, zachęcanie do korzystania 

ze zbiorów innych bibliotek, wycieczki do innych bibliotek). 
 

§ 16 
 

W szkole moŜe działać Sklepik Uczniowski, na zasadach określonych przez „Spółdzielnię 
Uczniowską”, w której jest zrzeszony. W sklepiku pracują uczniowie pod opieką nauczycieli. 
Nauczyciele - opiekunowie pełnią swoją funkcję społecznie. Sklepik Uczniowski składa 
sprawozdanie z działalności na koniec roku kalendarzowego przed „Spółdzielnią Uczniowską”. 
 

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 moŜe 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 Ŝycia szkolnego, umoŜliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

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

z własnymi potrzebami i moŜliwościami 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 kaŜdym 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; 
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5) wyraŜania 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 młodzieŜy; 
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 Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 
2) nauczyciele zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie dostrzeŜone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagroŜenie ich bezpieczeństwa; 
3) nauczyciele powinni zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, 

w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, 
4) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 
5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczniów; 
6) udzielanie pomocy w przezwycięŜeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

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

3. UpowaŜniony 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 dostrzeŜonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 
zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia 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; 
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3) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnieniu ich 
wyposaŜenia; 

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 Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie; 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 
3) podejmowanie działań umoŜliwiających 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 kaŜdego wychowanka; 
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) róŜne formy Ŝycia 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 takŜe wobec tych, którym potrzebna jest 
indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak 
i z róŜnymi 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 Ŝycia klasy i szkoły; 

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 
potrzeb i trudności, takŜe 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. 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. 
2. Do szkoły podstawowej przyjmuje się : 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły; 
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej 

szkoły, jeŜeli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca i nie spowoduje to wzrostu ilości 
oddziałów w szkole . 

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej moŜe rozpocząć dziecko, które przed dniem 
1 września kończy 6 lat, jeŜeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 
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Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po 
zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.  

4. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię 
psychologiczno - pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego moŜe być 
odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko skończy 
10 lat.  

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

6. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się równieŜ udział dzieci i młodzieŜy upośledzonej 
w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych organizowanych zgodnie 
z odrębnymi przepisami.  

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

8. Zobowiązanie  rodziców dziecka do informowania, w terminie do 30 września kaŜdego 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. 

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

10. 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 róŜnych informacji oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami; 
3) prawo do nauki; 
4) prawo do swobody (wolności) myśli, sumienia, wyznania; 
5) prawo do wolności od poniŜającego traktowania i karania; 
6) prawo do toŜsamości; 
7) prawo do nazwiska, imienia i obywatelstwa; 
8) prawo do wyraŜania poglądów w sprawach jego dotyczących; 
9) prawo do wypoczynku; 
10) prawo do prywatności, Ŝycia rodzinnego oraz ochrony prawnej; 
11) prawo do obrony  dziecka podejrzanego, oskarŜonego lub uznanego winnym; 
12) prawa proceduralne - moŜliwość dochodzenia swoich praw (moŜliwość 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  moŜe naleŜeć do wybranej przez 

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

imprezach zgodnych ze swoimi moŜliwościami i umiejętnościami; 
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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 bieŜąco 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 moŜe się odbyć tylko jeden sprawdzian a w ciągu 
tygodnia nie więcej niŜ trzy (chyba, Ŝe uczniowie na własną prośbę przełoŜą sprawdzian 
z poprzedniego tygodnia za zgodą nauczyciela). 

2. Prawa dziecka muszą być przestrzegane przez wszystkich. 
3. Praw wynikających z Konwencji nie moŜna pozbawić ani zawiesić. 
4. Karać moŜna 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 
 
7. Uczeń ma obowiązek przestrzegania wszystkich zapisów zawartych w statucie szkoły, 

w szczególności: 
1) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych: 

a) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, 
b) pilnego i systematycznego uczenia się, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela 

do wykonania w domu, 
c) rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, 
d) 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. JeŜeli 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. 

e) 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; 

2) Właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: 
a) w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować naleŜytą uwagę,  
b) nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, 
c) zabierać głos gdy zostanie do tego upowaŜniony przez nauczyciela, 
d) nauczyciel powinien umoŜliwi ć uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w kaŜdym 

przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar. 
3) Usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych: 
a) uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych, 
b) usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłoŜyć do 2 tygodni od dnia stawienia się na 

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

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

d) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest takŜe 
zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia), 

e) uczeń niepełnoletni nie moŜe sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach. 
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4) Przestrzegania zasad współŜycia społecznego: 
a) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 
b) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 
d) na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane przeciwko 

innej osobie, 
e) zabrania się uŜywania wulgarnych słów, zwrotów i gestów, 
f) szanowania poglądów i przekonań innych (tradycji, symboli narodowych i religijnych 

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

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

5) Dbania o ład i porządek w szkole: 
a) przestrzegania zarządzeń i zaleceń dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli 

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

lekcyjnych, pracowni itp.), 
c) konieczność uŜywania obuwia zmiennego w przypadku wydania przez dyrektora szkoły 

odpowiedniego zarządzenia, 
d) dbania o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd,  
e) utrzymania czystości i porządku na terenie szkoły i wokół niej, 
f) korzystania z szatni szkolnej zgodnie z regulaminem jej uŜytkowania. 

6) Odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie własne i całej społeczności szkolnej: 
a) przestrzegania poleceń wszystkich pracowników szkoły szczególnie w zakresie 

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

nie uŜywa narkotyków i innych środków odurzających), 
d) zawiadamiania dyrekcji, nauczycieli lub innych pracowników szkoły o zauwaŜonych 

sytuacjach zagraŜających bezpieczeństwu. 
7) Przychodzenia do szkoły w stroju czystym i schludnym. 

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

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

elektronicznych na terenie szkoły: 
a) zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, przez 

uczniów na terenie szkoły określa zarządzenie dyrektora szkoły. 
9)  Dbania o honor szkoły, szanowania i wzbogacania jej tradycji, uczestnictwa 

w uroczystościach i imprezach szkolnych: 
a) aktywnego udziału w Ŝyciu szkoły poprzez uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

kulturalnych oraz sportowych, 
b) 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 teŜ reprezentują go w wysuwaniu roszczenia i egzekwowaniu 
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naleŜnego mu prawa rodzice (opiekunowie) lub instytucje wspierające np. Rzecznik Praw 
Dziecka. 

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

3. Skargę naleŜy złoŜyć 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 złoŜenia 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 moŜna składać w terminie do siedmiu dni w instytucji 
nadrzędnej: Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku. 

 
Nagrody i kary dla uczniów 

 
§25 

 
Nagrody 

 
1. Uczeń moŜe otrzymać następujące nagrody i wyróŜnienia: 

1) pochwała wychowawcy lub innego nauczyciela na forum klasy za: 
a) postępy w nauce na miarę swoich moŜliwości, 
b) reprezentowanie klasy w róŜnych konkursach i zawodach, 
c) właściwe zachowanie w trudnych sytuacjach, 
d) aktywny udział w Ŝyciu klasy, 
e) pomoc koleŜeńską, 
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 odwaŜne zachowanie w trudnych sytuacjach, 
c) aktywny udział w Ŝyciu szkoły i społeczności lokalnej; 

3) list pochwalny do rodziców – przyznawany po ukończeniu przez ucznia szkoły 
podstawowej z wyróŜnieniem; 

4) 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 wyŜszego       

szczebla; 
6) nagrodę rzeczową moŜe 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 Ŝyciu szkoły. 

2. Decyzję o przyznaniu nagrody rzeczowej podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek 
wychowawcy klasy i innych nauczycieli z uwzględnieniem moŜliwości finansowych szkoły. 
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Kary 
 
3. 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) obniŜenie 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 współŜycia społecznego, mimo wcześniej zastosowanych kar 
i podjętych wszelkich moŜliwych działań wychowawczych przez szkołę, 

b) popełnienie czynu karalnego, zgłoszonego organom ścigania (kradzieŜe, 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 zagroŜenia dzieci 
przestępczością i demoralizacją wydaną przez MENiS i Komendę Główną Policji, 
jeśli  Rada Pedagogiczna uzna, Ŝe w związku z karą określoną w ust. 3 pkt 7, zmiana 
środowiska wychowawczego moŜe korzystnie wpłynąć na postępowanie ucznia. 

4. 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 nałoŜonej 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 nałoŜonej 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 – jeŜeli odwołujący się 

wyrazi na to zgodę. 
6. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w posiedzeniu w charakterze obserwatora. 
7. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od dnia złoŜenia odwołania i postanawia 

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

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

9. 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 5/2008/2009  styczeń 2009 r. po uprzednim 
zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 
Traci moc statut szkoły z dnia 10 września 2008r. 


