
1 

 

 

STATUT 
 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

 IM. ARMII KRAJOWEJ  

 

W SIERPCU 
 

 
sporządzony na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 

systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106 poz. 496 z 1997 

r. nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, 

poz. 1126 ) ostatnia zmiana 22.04.2009 r. ( Dz. U. 2009 Nr 56, poz. 458 ) 

i Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. 2001 r. Nr 61, poz. 

624; 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 

606, z 11.01.2005r. ), ostatnia zmiana 14.03.2007 r. ( Dz. U. Nr 35 poz. 222 ) 
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Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „ustawie” należy przez to 

rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95, poz. 425 

oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254 ). 

 

Dział I. Nazwa szkoły. 

 
§ 1 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu. 

2. Szkoła jest publiczną szkołą podstawową. 

3. Siedziba Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu znajduje się 

przy ulicy Płockiej 38a. 

 

 

Dział II. Inne informacje o szkole. 

 
§ 2 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Miasto Sierpc, a organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny – Mazowiecki Kurator Oświaty. 

2. Szkoła pracuje w systemie 5 – cio dniowym. 

3. Cykl kształcenia trwa 6 lat. 

 

 

Dział III. Cele i zadania szkoły oraz sposób ich realizacji. 
 

 

§ 3 

 

 

1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły. 

2. Uczniom klas programowo najwyższych zapewnia się wszystkie niezbędne 

informacje o rekrutacji do gimnazjum. 

3. Szkoła kształtuje odpowiednie postawy społeczne poprzez pracę wychowawców 

klasowych, pedagoga i Zespołu Wychowawczego Szkoły. 

4. W szkole pracuje pedagog szkolny, który ściśle współpracuje z rodzicami uczniów 

oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem dla Nieletnich, Komendą 

Policji w celu udzielenia uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

5. Integralną częścią statutu jest Program Wychowawczy Szkoły ( zał. 1 ) i Program 

Profilaktyki ( zał. 2 ) dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska szkolnego. 

 

§ 4 

 

Uczniowie mają możliwość uczęszczania na lekcje religii w szkole. 
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§ 5 

 

1. Szkoła prowadzi w miarę potrzeb nauczanie indywidualne dla uczniów z 

zaburzeniami i chorobami narządu ruchu. 

2. Dla dzieci z wadami postawy prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjno – 

kompensacyjnej. Grupa nie może przekraczać liczby 12 uczniów. 

3. Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności na zajęciach sportowych oraz 

zainteresowania pracując w organizacjach szkolnych: LOP, ZHP. PCK. 

 

§ 5a 

 

1. Szkoła organizuje kształcenie dla uczniów: 

- niepełnosprawnych 

- niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

- w integracji z dziećmi pełnosprawnymi. 

     2.   Dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych     

           niedostosowaniem społecznym, szkoła zapewnia: 

            - realizację zaleceń zawartych zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia      

              specjalnego 

            -  warunki do nauki dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i       

               edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów 

            - zajęcia specjalistyczne 

            - zajęcia rewalidacyjne i inne zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb       

              uczniów. 

     3. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół     

         planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

        - dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka 

  - opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający     

    zalecenia zawarte w orzeczeniu 

  -  nie rzadziej niż raz w roku dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-     

     pedagogicznej udzialanej uczniowi 

  - w miarę  potrzeb dokonuje modyfikacji programu 

  - program opracowuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie              

    kształcenia specjalnego 

 

§ 6 

 

1. Za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach obowiązkowych, pozalekcyjnych i 

nadobowiązkowych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

2. Zasady bezpieczeństwa dotyczące zapewnienia bezpiecznych zajęć w obiektach 

sportowych, terenie wokół szkoły, pomieszczeniach szkolnych określają odrębne 

regulaminy. 

3. W czasie przerw międzylekcyjnych pełnione są dyżury nauczycielskie po dwoje 

nauczycieli na każdym korytarzu. Nauczyciele zobowiązani są dyżurować na 15 

minut przed rozpoczęciem zajęć. Nauczyciele kultury fizycznej pełnią opiekę nad 

uczniami w szatniach, gdzie uczniowie przygotowują się do zajęć kultury 

fizycznej. 
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§ 7 

 

1. Nauczyciele mogą organizować wycieczki przedmiotowe oraz turystyczno – 

krajoznawcze, jeśli zgłoszą je 10 dni wcześniej, muszą jednak przedstawić ich cele, 

odpowiednią ilość opiekunów i uzyskać akceptację dyrektora szkoły. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć poza terenem szkoły odpowiada 

nauczyciel organizujący zajęcia. 

 

§ 8 

 

Szczególną opieką otoczeni są uczniowie klas I – III: 

1) uczą się w izbach przeznaczonych tylko dla nich, 

2) mają pierwszeństwo do korzystania ze stołówki szkolnej, świetlicy i zajęć 

gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, 

3) w świetlicy organizuje się dla nich oddzielne grupy, 

4) mają oddzielną łazienkę i oddzielne boksy w szatni, 

5) na początku nauki uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie i są 

pasowani na ucznia, 

6) dla uczniów słabych organizuje się zajęcia wyrównawcze. 

 

§ 9 

 

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w tym oddziale: 

1) jeśli nie ma przeszkód wychowawca prowadzi swój oddział od kl. I do kl. 

III a następny od kl. IV do kl. VI aby zapewnić ciągłość pracy 

wychowawczej i jej ciągłość. 

2) Dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę klasy na pisemny wniosek ¾ 

uczniów danej klasy i ich rodziców, jeśli wnioskodawcy podadzą  

przekonywujące przyczyny lub w przypadku gdy wychowawca nie wywiązuje 

się ze swoich obowiązków 

 

Dział IV. Formy zarządzania placówką. 
 

 

 

§ 10 

 

Szkoła jest oświatową jednostką samorządową a jej prowadzenie jest zadaniem własnym 

gminy. Organem prowadzącym szkołę jest samorząd Miasta Sierpca – w zakresie 

określonym ustawowo jest to Rada Miasta Sierpca, a w pozostałych sprawach – Burmistrz 

Miasta.  

 

§ 11 

 

1. Dyrektora szkoły powołuje na czas określony i odwołuje Burmistrz Miasta, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora szkoły, określa wysokość 

jego wynagrodzenia oraz ustala zakres obowiązków i uprawnień w formie 

indywidualnego zakresu obowiązków. 
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3. Do prowadzenia gospodarki finansowej szkoły oraz do dokonywania czynności 

prawnych w imieniu szkoły upoważniony jest samodzielnie dyrektor, działający w 

granicach udzielonego mu przez organ prowadzący imiennego pełnomocnictwa. 

Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować 

powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli 

wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego. 

 

§ 12 

 

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje kurator oświaty, natomiast Burmistrz Miasta 

sprawuje nad szkołą nadzór administracyjno – finansowy. Szczegółowy zakres zadań i 

kompetencji wynikających ze sprawowanego nadzoru określają odrębne przepisy. 

 

§ 13 

 

Uprawnienia kontrolne w sprawach dotyczących działalności jednostek organizacyjnych 

miasta na rzecz mieszkańców sprawuje również z ramienia organu prowadzącego Komisja 

Rewizyjna Rady Miejskiej. 

 

1. Dyrektor lub osoba działająca z jego upoważnienia, sprawuje nad wszystkimi 

pracownikami szkoły stały nadzór ich działalności. Nadzór dyrektora dotyczy 

wszystkich aspektów pracy szkoły. 

2. Szczegółowo obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności dyrektora 

określa burmistrz w formie indywidualnego zakresu obowiązków dyrektora. 

 

 

 

 

Dział V. Organy szkoły. 
 

§ 14 

 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) rada rodziców, 

4) samorząd uczniowski. 

2. Dyrektor szkoły kieruje całokształtem jej działalności i reprezentuje ją na zewnątrz, 

a w szczególności: 

1) organizuje proces opiekuńczo – wychowawczy i dydaktyczny oraz kieruje 

nim zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) organizuje i sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza możliwie najlepsze 

warunki ich bezpiecznego harmonijnego rozwoju psychofizycznego; 

3) współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem 

uczniowskim; 

4) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

5) współpracuje z innymi placówkami działającymi na rzecz oświaty i kultury 

oraz wyraża zgodę na podjęcie na terenie szkoły działań przez instytucje i 

stowarzyszenia. 

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących 
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3. Dyrektor przewodniczy radzie pedagogicznej i kieruje jej pracą. 

4. Sprawuje nadzór pedagogiczny oraz realizuje zadania związane z awansem 

zawodowym nauczycieli. 

5. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

nie będących nauczycielami i ich przełożonym służbowym. 

6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, a więc: 

1) opracowuje projekt budżetu szkoły i realizuje plan finansowy zatwierdzony 

przez organ prowadzący, 

2) dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i 

gospodarczą obsługę szkoły, 

3) zatwierdza plan finansowy środków specjalnych, 

4) właściwie gospodaruje mieniem szkoły, 

5) stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w szkole, 

6) prowadzi sprawozdawczość i statystykę szkoły, opracowuje informacje i 

analizy problemowe, prognozy i inne dokumenty w zakresie powierzonych 

mu spraw dla potrzeb organu prowadzącego i organu nadzorującego, 

7) dba o właściwy wizerunek szkoły na zewnątrz i dobrą atmosferę w 

zakładzie pracy. 

7. Dyrektor jest organem administracji oświatowej – pełni nadzór nad realizacją 

obowiązku szkolnego. 

8. W ramach swych kompetencji dyrektor ponosi odpowiedzialność za: 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady szkoły, rady pedagogicznej, 

rady miejskiej i innymi obowiązującymi przepisami prawa, 

3) dyscyplinę budżetową, 

4) utrzymanie w dobrym stanie technicznym budynku i zlokalizowanych w 

nim pomieszczeń oraz boiska szkoły, a także za estetykę i czystość obiektu 

i najbliższego otoczenia szkoły,  

5) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych szkoły, 

6) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej i samorządnej pracy 

uczniów, 

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich 

doskonaleniu zawodowym. 

8) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu zewnętrznego. 

 

9. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu powołuje wicedyrektora i 

koordynatora ds. sportu. 

10. Zarządzenia dyrektora podawane są w zeszycie zarządzeń dyrektora szkoły, na 

tablicy ogłoszeń i zebraniach Rady Pedagogicznej. 

11. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z pozostałymi organami 

szkoły. 

12. W szkole działa Rada Pedagogiczna w której skład wchodzą wszyscy nauczyciela 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej. 

13. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

14. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników 

klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych 

oraz w miarę bieżących potrzeb, a także zebrania szkoleniowe. 

15. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
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a) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

b) podejmowanie uchwał w/s klasyfikacji i promocji uczniów, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole, 

d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

f) opracowanie Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły, 

Programu Profilaktyki, Szkolnego Systemu Oceniania. 

16. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

a) organizację pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b) projekt planu finansowego szkoły, 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień, 

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach dydaktyczno – wychowawczych i 

opiekuńczych, 

e) propozycje nauczycieli na stanowisko wicedyrektora. 

17. Rada Pedagogiczna wyznacza dwóch nauczycieli, którzy są przedstawicielami 

współpracującymi z Radą Rodziców i koordynujące wspólne prace Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

18. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany. 

19. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego 

szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie z innej 

kierowniczej funkcji w szkole nauczyciela i w tym przypadku dyrektor 

zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od 

otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej. 

20. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej 2/3 jej członków. 

21. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

22. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

23. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej. 

24. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów. 

25. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który zawiera wewnętrzną 

strukturę i zasady wydatkowania funduszy. Działalność oraz decyzje Rady 

Rodziców są jawne. 

26. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z 

innych źródeł i ustala w swoim regulaminie zasady wydatkowania tych funduszy. 

27. Rada Rodziców opiniuje Program Wychowawczy Szkoły, Szkolny system 

Oceniania i Program Profilaktyki. 

28. Rada Rodziców może składać swoje wnioski i uwagi w sprawie pracy dydaktyczno 

– wychowawczej i funkcjonowania szkoły do dyrektora szkoły, Rady 

Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

29. Rada Rodziców posługuje się własną pieczątką. 

30. Rada Rodziców może organizować wycieczki dla uczniów i inne imprezy szkolne 

za zgodą dyrektora szkoły i przy współudziale Rady Pedagogicznej. 
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31. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z 

nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej Rada ma prawo zwrócenia 

się o rozstrzygnięcie sporu do dyrektora szkoły. 

32. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

33. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

34. Samorząd ma opiekuna z Rady Pedagogicznej wybranego przez ogół uczniów. 

35. Samorząd Uczniowski przedstawia dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie 

Rodziców wnioski i opinie w sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, 

celem i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i 

zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego. 

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej i 

rozrywkowej zgodnie z możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

36. Samorząd Uczniowski opiniuje i zgłasza uwagi do Programu Wychowawczego 

Szkoły i Programu Profilaktyki. 

37. Samorząd Uczniowski ma prawo zorganizować w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców „Dnia Ucznia” w czasie którego 

mogą odbywać się wycieczki, konkursy, dyskoteki i inne zajęcia oprócz 

dydaktycznych. 

 

§ 15 

 

W przypadku sytuacji konfliktowych pomiędzy poszczególnymi organami szkoły 

mediatorem jest dyrektor. 

 

 

§ 16 

 

1. W szkole utworzone są stanowiska wicedyrektora, koordynatora ds. sportu oraz 

pracuje pedagog szkolny. 

2. Wicedyrektor pełni funkcję zastępcy dyrektora, w przypadku jego nieobecności w 

szkole, a ponadto: 

a) przygotowuje: 

- plan pracy szkoły w części dotyczącej nauczania początkowego 

oraz działalności wychowawczo – opiekuńczej szkoły, 

- tygodniowy rozkład zajęć, 

- kalendarz szkolny. 

b) prowadzi nadzór pedagogiczny, organizuje i koordynuje działalność 

pedagogiczną nauczania początkowego, wychowawców klas, świetlicy, 

biblioteki oraz pedagoga szkolnego, 

c) organizuje współpracę z rodzicami, 

d) współpracuje ze szkolną służbą zdrowia i Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną, 
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e) pełni nadzór kierowniczy nad całą szkołą wg ustalonego harmonogramu, 

f) nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego, 

g) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz 

kar porządkowych nauczycieli, których jest bezpośrednim zwierzchnikiem, 

h) ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem wicedyrektora szkoły 

oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego 

kompetencji. 

3. W szkole może być utworzone stanowisko kierownika świetlicy. 

4. Kierownik świetlicy z dożywianiem jest stałym członkiem Rady Pedagogicznej. 

Do obowiązków kierownika świetlicy należy: 

a) sprawowanie kierowniczej roli w podnoszeniu efektywności pracy 

opiekuńczo – wychowawczej z uczniami przebywającymi w świetlicy, 

szczególnie poprzez: 

- właściwą pracę wychowawców świetlicy ( kontrola prowadzonych 

zajęć, udzielanie instruktażu ), 

- systematyczną i stałą pracę z wychowankami i ich rodzicami, 

- prowadzenie atrakcyjnych zajęć świetlicowych, 

- udzielanie pomocy wychowankom w nauce, 

- stały kontakt z wychowawcą klasowym. 

b) czuwa i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych świetlicy 

uczniów, 

c) dba o właściwą frekwencję uczniów na wszystkich zajęciach, 

d) opracowuje roczne plany pracy świetlicy pod kątem dydaktyczno – 

wychowawczym, 

e) hospituje zajęcia świetlicowe, 

f) organizuje zastępstwa za nieobecnego wychowawcę, 

g) jest odpowiedzialny za wyposażenie kuchni i świetlicy w sprzęt oraz jego 

właściwe wykorzystanie i funkcjonowanie, 

h) prawidłowo prowadzi dokumentację świetlicy, kontroluje dokumentację 

kuchni i stołówki, 

i) nadzoruje i kontroluje pracę intendenta i pracowników kuchni. 

 

5. Pedagog szkolny jest stałym członkiem Rady Pedagogicznej i do niego należy: 

a) w zakresie zadań ogólnowychowawczych: 

- dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej szkoły, 

- dba o realizację obowiązku szkolnego, 

- koordynuje prace zespołu dokonującego badań dojrzałości 

szkolnej dzieci, 

- udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich 

trudności w wychowywaniu dzieci, 

- współpracuje w opracowaniu Planu Wychowawczego Szkoły, 

Szkolnego Systemu Oceniania i Programu Profilaktyki. 

b) w zakresie profilaktyki wychowawczej: 

- poznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności, 

- opracowuje wnioski dotyczące uczniów wymagających 

szczególnej opieki i pomocy wychowawczej, 

- udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z 

uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze. 

c) w zakresie pracy korekcyjno – wyrównawczej – organizuje pomoc w 

zakresie wyrównania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń 

rozwojowych  

      ( korekcja, reedukacja, terapia ) 
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d) w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej 

przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, 

e) w zakresie pomocy materialnej: 

- organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym i 

osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych i wielodzietnych 

mających szczególne trudności materialne, organizuje pomoc 

uczniom kalekim i przewlekle chorym, 

- kieruje sprawy uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do 

sądu dla nieletnich, 

- wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych 

do placówek opieki całkowitej, 

f) w zakresie organizacji pracy: 

- pracuje w oparciu o plan pracy uwzględniający konkretne 

potrzeby opiekuńczo – wychowawcze szkoły, 

- współpracuje na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, 

nauczycielami, szkolną służbą zdrowia, Radą Rodziców w 

rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo – 

wychowawczych, 

- składa okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat 

trudności wychowawczych wśród uczniów szkoły, 

- prowadzi dziennik pracy, w którym rejestruje czynności i 

ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki 

wychowawczej, pomocy korekcyjno – wyrównawczej, kształcenia 

specjalnego, 

- kieruje pracą Zespołu Wychowawczego przy współudziale 

wicedyrektora szkoły, 

- współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w 

Sierpcu. 

6. Koordynator ds. sportu organizuje i kieruje pracą hali sportowej, a w 

szczególności: 

- przygotowuje harmonogram zajęć na hali sportowej uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr 2 i Miejskiego Gimnazjum 

- nadzoruje pracę osób zatrudnionych na hali i ustala harmonogram 

ich pracy, 

- przygotowuje umowy na wynajem hali sportowej i kalkuluje 

koszty wynajmu, 

- dba o bezpieczeństwo osób przebywających na hali, 

- dba o właściwe zabezpieczenie budynku i urządzeń w nim 

funkcjonujących, 

- prowadzi ewidencję wynajmu sali i rozlicza wynajmujących z 

uwzględnieniem rozliczeń ewentualnych zniszczeń lub uszkodzeń 

wyposażenia hali, 

- przygotowuje umowy i nadzoruje imprezy masowe, 

- promuje działalność hali sportowej, 

- współpracuje ze szkołami i klubami sportowymi. 
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§ 17 

 

1. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczno – wychowawcze 

organizuje się nie rzadziej niż raz na kwartał zebrania otwarte, gdzie rodzice 

otrzymują informacje na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn trudności w nauce. W miarę potrzeb organizuje się takie zebrania 

częściej. 

 

2. Rodzice zobowiązani są do stałego kontaktu ze szkołą a w szczególności do 

uczestnictwa w zebraniach klasowych rodziców, są również obciążeni materialnie 

za zniszczony przez ich dzieci sprzęt i mienie szkoły. 

 

Dział VI. Organizacja szkoły. 
 

§ 18 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich są zgodne z rozporządzeniami MEN w 

sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły na 

podstawie planu nauczania i planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły 

zatwierdza organ prowadzący szkołę, w terminach wprowadzonych zarządzeniem 

burmistrza. 

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły umieszczona jest liczba pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólna liczba przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych oraz liczba godzin przedmiotów nadobowiązkowych i innych 

zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę. 

4. Wszelkie zmiany w arkuszu organizacyjnym nanosi się przy pomocy aneksów 

zatwierdzonych i zaopiniowanych przez organ prowadzący. 

 

§ 19 

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez wicedyrektora  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

 

§ 20 

 

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo – lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, krótka przerwa 10 minut, 

a obiadowa 20 minut. 

 

 

§ 21 

 

W klasach I – III prowadzone jest nauczanie zintegrowane i nie obowiązuje system 

klasowo – lekcyjny, czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. 
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§ 22 

 

Liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić 25 – 30 uczniów. Nie tworzy się 

nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów w każdym z tych oddziałów jest 

mniejsza niż 18 

 

 

§ 23 

 

Zajęcia kultury fizycznej prowadzone są w grupach, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. 

W przypadku małych klas, tworzone są grupy międzyklasowe.  

Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w 

oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 24 

uczniów. Podziału na grupy dokonuje dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Liczba uczniów kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć 

nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 osób. 

 
§24 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na 

rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i 

nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, 

nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, 

pedagodzy, logopedzi. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i 

nieodpłatne. 

6. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z: 

- rodzicami uczniów 

- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi 

- placówkami doskonalenia nauczycieli 

- innymi szkołami i placówkami 

- organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i     

    dzieci. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

- ucznia 

- rodziców ucznia 

- nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem 

- poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 

- zajęć rozwijających uzdolnienia 

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych, innych terapeutycznych. 
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9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności uczniom: 

- niepełnosprawnym 

- niedostosowanym społecznie 

- zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

- ze szczególnymi uzdolnieniami 

- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

-  z zaburzeniami komunikacji językowej 

 

- z chorobami przewlekłymi 

- w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych 

- z niepowodzeniami edukacyjnymi 

- z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych      

- rodziny 

- z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą    

               środowiska. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i 

nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

12. Liczba uczestników zajęć o których mowa w ust. 11, nie może przekroczyć 8 

osób. 

13. Zajęcia, o których mowa w ust. 11 prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje 

odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć. 

14. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów mających 

trudności w nauce i problemy z opanowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczba uczestników zajęć, nie może 

przekroczyć 8 osób. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie 

do prowadzenia tego rodzaju zajęć. 

15. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników tych zajęć wynosi do 5 osób. 

16. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które 

powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników 

tych zajęć wynosi do 4 osób. 

17. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 

organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10 osób. 

18. Zajęcia, o których mowa w ust. 15-17, prowadzą specjaliści posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć. 

19. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

trwa 45minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

20. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia 

dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i 

specjaliści. 

21. Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania 

mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psycho-fizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

zaplanowanie sposobów ich zaspakajania. 

22. Działania, o których mowa w ust. 21, obejmują w kl. I-III obserwację i pomiary 

pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych 

trudności w uczeniu się, rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów 

szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem 

zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
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23. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, 

nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. 

24. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli 

wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. 

25. Zespół, o którym mowa w ust. 24, powołuje dyrektor. 
 

 

26. Zespół powołany jest dla: 

a) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia 

lub opinii, 

b) ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby 

rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną - 

niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub 

specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą. 

27. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może 

koordynować pracę kilku zespołów. 

28. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 

przepisy szczególne. 

29. Zadaniem pedagoga w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: 

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych 

uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psycho-fizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia, 

b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 

zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia 

c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej 

d) informowanie dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną 

30. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: 

a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dziecka, w tym 

mowy głośnej i pisma 

b) informowanie dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną 

c) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, 

udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, 

we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem 

d) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, 

w zależności od rozpoznanych potrzeb 

e) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 

komunikacji językowej 

f) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia. 

 

 

 

 

 

31. Rodzice dziecka mają prawo: 

- wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

- do udziału w spotkaniach zespołu 
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- wnioskować o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, 

logopedy łub innego specjalisty. 

32. Rodzice są informowani: 

- o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne zajęcia 

będą realizowane 

- o terminie posiedzenia zespoł



24 

 

 

 

§ 25 

 

Dla uczniów najsprawniejszych fizycznie organizowane są zajęcia sportowe. 

 

§ 26 

 

W szkole mogą być realizowane programy własne opracowane przez nauczycieli 

 

§ 27 

 

Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia 

zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą.  

 

§ 28 

 

W szkole funkcjonuje stołówka, z której odpłatnie korzystają uczniowie i pracownicy szkoły. 

Dzieci z rodzin najuboższych korzystają z obiadów finansowanych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej i innych źródeł.  

Organizowany jest program „Szklanka mleka dla ucznia”, a dla uczniów klas I-III 

prowadzony jest program „Owoce w szkole”. 

 

§ 29 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i doskonalenia warsztatu 

pracy nauczycieli. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz 

rodzice. 

3. Biblioteka jest czynna 8 godzin dziennie. 

4. W bibliotece istnieje czytelnia oraz Informatyczne Centrum Multimedialne. 

5. Biblioteka pracuje według zatwierdzonego przez dyrektora planu rocznego, do 

nauczyciela – bibliotekarza należy: 

- udostępnianie zbiorów, 

- udzielenie informacji bibliotecznych, katalogowych, 

bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych, informowanie uczniów i 

nauczycieli o nowych nabytkach, 

- poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do 

świadomego doboru lektury i do jej planowania, 

- udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, 

organizacjom młodzieży i kołom zainteresowań potrzebnych im 

materiałów, 

- udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych w bibliotece, 

- inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie, 
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- informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie 

analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia Rad 

Pedagogicznych, 

- prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy 

książek, 

- organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji 

czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, 

- inne prace organizacyjne: gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem 

programowym i potrzebami szkoły, ewidencja zbiorów, opracowanie 

biblioteczne zbiorów, selekcja zbiorów, konserwacja zbiorów, 

dokonywanie napraw możliwych w warunkach szkolnych, 

 

- opracowanie rocznych planów działalności biblioteki, 

- uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

- projektowanie wydatków bibliotecznych za rok kalendarzowy, 

- odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki, 

- przejmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki przy zmianie 

nauczyciela bibliotekarza. 

7. Aktyw biblioteczny składa się z przedstawicieli uczniów wszystkich klas. 

 

 

§ 30 

 

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

rodziców działa świetlica. Ze świetlicy korzystać mogą uczniowie klas O – III a w 

szczególnych przypadkach również starszych. 

2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. 

3. Świetlica pracuje wg opracowanego przez wychowawców świetlicy i zatwierdzonego 

przez dyrektora szkoły planu rocznego, uwzględniając zadania i różne formy pracy: 

a) w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba 

uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25, 

b) wyrabianie właściwego stosunku do pracy: 

- wybór samorządu świetlicowego, 

- zapoznanie z regulaminem świetlicy, 

- dbanie o porządek i ład w pomieszczeniu świetlicy, 

- prace porządkowe wokół budynku, 

- troska o sprzęt i pomoce znajdujące się w sali świetlicy, 

- pielęgnacja roślin, 

- pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości, czytanie lektur, 

- pomoc uczniom w wykonywaniu prac domowych. 

c) troska o zdrowie dziecka: 

- pogadanki o tematyce zdrowotnej, 

- gry i zabawy na powietrzu, organizowanie wycieczek i spacerów, 

d) rozwijanie zainteresowań dziecka: 

- zwiedzanie wystaw, 

- prelekcja filmów, 

- organizowanie konkursów rysunkowych, 

e) wychowanie w duchu tolerancji światopoglądowej – pogadanki, czytanie 

fragmentów książek o religiach świata, 
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f) pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej ( obiady 

bezpłatne ), 

g) współdziałanie z rodzicami i Radą Pedagogiczną: 

- prowadzenie spotkań z rodzicami, 

- udział w zebraniach Zespołu Wychowawczego, 

- udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, 

 

 

 

- współpraca z pedagogiem szkolnym, 

h) sprawy administracyjne: 

- opracowanie projektu planu pracy świetlicy, 

- opracowanie grafiku pracy pracowników świetlicy, 

-prowadzenie dokumentacji, 

- zakup gier i zabawek. 

 

4. Integralnym elementem opieki nad uczniami jest zapewnienie im odżywiania w 

stołówce szkolnej. Szczegółowe zasady dożywiania zawiera regulamin stołówki, który 

stanowi załącznik do statutu. 

 

§ 31 

 

1. Przy szkole funkcjonuje hala sportowa, służąca realizacji programów kultury 

fizycznej, edukacji motoryczno – zdrowotnej, gimnastyki korekcyjnej. 

2. Hala nosi imię Zdzisława Krzyszkowiaka.  

3. Z hali sportowej mogą korzystać uczniowie szkoły. 

4. Z hali sportowej mogą korzystać uczniowie innych szkół, zawodnicy klubów 

sportowych, zorganizowane grupy, po wcześniejszym ustaleniu terminu i odpłatności 

za to użytkowanie. 

5. Pracą hali koordynuje koordynator ds. sportu podległy dyrektorowi szkoły. 

6. Do zadań koordynatora należy: 

- przygotowanie harmonogramu zajęć na hali uczniów Szkoły 

Podstawowej Nr 2 i Miejskiego Gimnazjum, 

- nadzorowanie pracy osób zatrudnionych na hali i ustalenie 

harmonogramu ich pracy, 

- przygotowanie umów na wynajem hali sportowej i skalkulowanie 

kosztów wynajmu, 

- dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających na hali, 

- dbanie o właściwe zabezpieczenie budynku i urządzeń w nim 

funkcjonujących, 

- prowadzenie ewidencji wynajmu i rozliczenie wynajmujących z 

uwzględnieniem rozliczeń ewentualnych zniszczeń lub uszkodzeń 

wyposażenia hali, 

- przygotowanie umów i nadzorowanie imprez masowych, 

- działania promujące działalność hali sportowej, 

- współpraca ze szkołami i klubami sportowymi. 

7. W szkole funkcjonuje sala zabaw utworzona w ramach projektu „Radosna Szkoła”. 
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§ 32 

 

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, zgodnie                 

z art. 67 ust. 1 ustawy, a ponadto: 

- pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

- bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialne, 

- świetlicę, 

- szatnię, 

- halę sportową, 

- użytkowe pomieszczenie na strychu, gdzie pracować będą 

organizacje szkolne, 

- sale informatyczne, 

- gabinet profilaktyki zdrowotnej, 

- pomieszczenia administracyjno – gospodarcze. 

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu i podejmuje działania zabezpieczające 

uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju. 

4. W szkole funkcjonuje monitoring zewnętrzny utworzony w ramach rządowego 

programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. 

 

 

 

Dział VII. Wewnętrzna struktura organizacyjna szkoły. 
 

§ 33 

 

Praca wychowawczo – opiekuńcza oparta jest o Program Wychowawczy Szkoły. 

 

 

§ 34 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą moralną i 

obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

3. Szczegółowe zadania nauczycieli: 

- realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w 

powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu 

optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie szkoły, 

- wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i 

wychowawczej, 

- wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi  rozwoju 

psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

- udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w 

oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

- bezstronna, obiektywna i sprawiedliwa ocena wszystkich uczniów, 
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- informowanie rodziców uczniów, wychowawcę klasy, dyrekcję 

szkoły i Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – 

wychowawczych swoich uczniów, 

- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

- prowadzenie prawidłowe dokumentacji zawodowej, 

- wnioskowanie w sprawach nagród, wyróżnień i kar statutowych dla 

swoich uczniów, 

- ponoszenie odpowiedzialności za stan sprzętu, urządzeń i środków 

dydaktycznych mu przydzielonych, 

- ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów na 

zajęciach dydaktyczno – wychowawczych lub innych mu 

przydzielonych oraz na przerwach w czasie pełnienia dyżuru, 

4. W szkole działają zespoły przedmiotowe, pracą zespołu kieruje przewodniczący 

powołany przez dyrektora szkoły. 

5. Celem zespołu jest: 

 

 

 

- organizowanie współpracy nauczycieli dla uwzględnienia sposobów 

realizacji programów nauczania, 

- wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów i 

sposobów badania wyników nauczania, 

- organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego o 

doradztwa metodycznego dla młodych nauczycieli, 

- współdziałanie w organizowaniu pracowni i wyposażania ich, 

- wspólne opiniowanie i opracowywanie w szkole autorskich i 

innowacyjnych programów i metod pracy. 

 

 

§ 35 

 

1. Każda klasa w szkole ma przydzielonego wychowawcę, którego zadaniem jest: 

- sprawować opiekę wychowawczą nad uczniami, 

- tworzyć warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia 

się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

- inspirować i wspomagać działania zespołu uczniowskiego, 

- podejmować działania umożliwiające rozwiązanie konfliktów w 

zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami 

społeczności szkolnej. 

2. W celu realizacji tych zadań, o których mowa w ust. 1 wychowawca ma obowiązek 

poznać sytuację rodzinną i materialną uczniów oraz planuje proces wychowania w 

zespole, a w szczególności: 

- tworzy warunki do rozwoju uczniów i przygotowania do życia w 

zespole przez organizowanie uroczystości i imprez klasowych, 

- ustala z uczniami sposoby rozwiązywania ewentualnych konfliktów, 

- stawia przed klasą atrakcyjne cele aby przekształcić klasę w grupę 

samowychowania i samorządności, 
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- współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich 

działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad 

uczniami mającymi trudności w nauce, 

- współpracuje z rodzicami wychowanków, klasową Radą Rodziców, 

informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i 

wychowania, włącza rodziców w sprawy klasy i szkoły, 

- współdziała z pedagogiem szkolnym i dyrekcją w celu uzyskania 

pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców, 

- prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia, 

- ustala oceny z zachowania swoich wychowanków, 

- może ustalić własne formy nagradzania i motywowania 

wychowanków, 

- wnioskuje o rozwiązanie problemów zdrowotnych, 

psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do różnych 

organów szkoły i służby zdrowia, 

- zapoznaje rodziców swoich wychowanków z Programem 

Wychowawczym Szkoły, z przepisami dotyczącymi oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, jak też ze Szkolnym Systemem Oceniania, 

- co najmniej raz na dwa miesiące organizuje zebrania rodziców z celu 

przekazania informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów, 

- organizuje lub współorganizuje ze swoją klasą uroczystości szkolne 

według planu pracy szkoły i kalendarza szkolnego. 

 

 

 

Dział VIII. Uczniowie szkoły. 
 

§ 36 

 

1. Zachowanie ucznia i jego osiągnięcia w nauce oceniane są wg Szkolnego Systemu 

Oceniania i opracowanych na jego podstawie Przedmiotowych Systemów Oceniania  

      ( zał. Nr 3 ). 

2. Do szkoły uczęszczają uczniowie z obwodu szkoły oraz inni za zgodą dyrektora 

szkoły. 

3. Do szkoły uczęszczają uczniowie od 7 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w 

szkole może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września  kończy 6 lat, jeżeli 

wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki. Decyzję o przyjęciu dziecka 

sześcioletniego podejmuje dyrektor. 

4. Szkoła może organizować oddziały przedszkolne. 

Szkoła wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w 

terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym 

dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się 

na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym organizowanym w szkole.  
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5. Uczeń ma prawo do: 

- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej, 

- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy 

fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego 

godności, 

- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym, 

- swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących 

życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie 

narusza tym dobra innych osób, 

- rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów, 

- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce, 

- pomocy w przypadku trudności w nauce, 

- korzystanie z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, 

- korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć 

pozalekcyjnych, 

- reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach 

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, 

- korzystanie zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form 

pomocy materialnej i świadczeń socjalnych jakimi dysponuje szkoła, 

- przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, innym 

nauczycielom, samorządowi uczniowskiemu, Radzie Rodziców 

swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, 

wyjaśnień, 

- wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w 

postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych, 

- wpływania na życie szkoły przez działalność Samorządu 

Uczniowskiego oraz innych organizacji działających w szkole, 

6. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a 

zwłaszcza dotyczących: 

- systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i 

życiu szkoły, 

- przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

- odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

- dbania o schludny wygląd – noszenie strojów stonowanych o 

ciemnych barwach. 

7. Uczeń nie może przynosić na teren szkoły substancji i przedmiotów niebezpiecznych, 

nie może również palić papierosów. 

8. Uczeń ma zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły. 
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9. Tryb i zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów przez nauczycieli: 

                        - nauczyciel wychowawca raz w tygodniu dokonuje weryfikacji   

                           frekwencji, 

                        - w przypadku gdy nauczyciel wychowawca przebywa na zwolnieniu       

                           lekarskim dłuższym niż siedem dni dyrektor szkoły powierza obowiązek 

                           weryfikacji frekwencji innemu nauczycielowi, 

- jeśli w czasie określonym w statucie Szkoły nie wpłynie 

usprawiedliwienie ucznia za okres jego nieobecności, nauczyciel zaznacza 

ten fakt odpowiednim symbolem i od następnego tygodnia uczeń na 

określony czad zostaje pozbawiony uprawnień, określonych w odrębnym 

punkcie WSO. W tym: 

a) pozbawiony zostaje możliwości uzyskania dodatkowej pozytywnej 

oceny cząstkowej za wzorową realizację obowiązku szkolnego w danym 

semestrze, 

- w przypadku, gdy uczeń nie usprawiedliwi 5 pojedynczych godzin zajęć 

lekcyjnych w semestrze wychowawca powiadamia o tym fakcie rodziców 

lub prawnych opiekunów, a uczniowi udziela upomnienia i odnotowuje ten 

fakt w dzienniku lekcyjnym. Wychowawca powinien zaproponować 

uczniowi rozmowę z pedagogiem szkolnym lub wizytę w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, 

- w przypadku, gdy uczeń nie usprawiedliwi 20 kolejnych godzin zajęć 

lekcyjnych w semestrze wychowawca informuje rodziców lub prawnych 

opiekunów w celu przeprowadzenia rozmowy z rodzicami lub prawnym 

opiekunem w obecności ucznia i szczegółowego powiadomienia o 

konsekwencjach grożących za nie usprawiedliwienie zajęć lekcyjnych, a 

uczniowi udziela nagany i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, 

- w przypadku, gdy uczeń mimo rozmowy dyscyplinującej z wychowawcą 

opuszcza nadal zajęcia i nie usprawiedliwia swojej nieobecności, 

wychowawca powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, lub zastępcę, a po 

ponownym powiadomieniu i wezwaniu rodzica lub prawnego opiekuna 

dyrektor nakłada karę upomnienia.  

 

Karę tę dyrektor nakłada niezależnie od tego czy rodzic lub prawny 

opiekun stawi się na wezwanie. O nałożeniu tej kary w razie nieobecności 

rodzica lub prawnego opiekuna wychowawca informuje drogą telefoniczną 

pouczając o możliwości powiadomienia sądu dla nieletnich w przypadku 

dalszego lekceważenia obowiązku szkolnego przez ucznia.  

  

 

                                           § 37 

 

Uczniowie wykazujący się rzetelną pracą, wybitnymi osiągnięciami i wzorową postawą 

otrzymują następujące wyróżnienia i nagrody: 

- pochwałę wychowawcy wobec klasy, 

- pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły na apelu szkolnym, 

- list pochwalny na gazetce szkolnej, 

- nagrodę rzeczową, 

- inne wyróżnienia i nagrody, np. wycieczka. 
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§ 38 

 

1. Dla uczniów nie wywiązujących się ze swoich obowiązków i łamiących zasady 

właściwego zachowania stosuje się następujące kary: 

- nagana wychowawcy wobec klasy, 

- nagana dyrektora szkoły wobec uczniów na apelu szkolnym. 

2. Za zniszczony sprzęt i pomoce naukowe uczeń ponosi odpowiedzialność materialną i 

karany jest jedną z kar porządkowych. 

3. Za umyślne zaśmiecanie szkoły uczeń zobowiązany jest sprzątać jedną z izb 

lekcyjnych lub korytarz. 

4. Od wszystkich kar porządkowych uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do 

dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od wymierzenia kary. Dyrektor po zbadaniu 

całokształtu i okoliczności sprawy podejmuje decyzję i informuje o niej 

zainteresowanego. 

5. W stosunku do ucznia, który rażąco narusza postanowienia statutu, w szczególności w 

zakresie obowiązków ucznia oraz wywiera bardzo szkodliwy wpływ na kolegów – 

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do 

skreślenia ucznia z listy uczniów. Skreślenie z listy uczniów może być dokonane 

jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły podstawowej. 

 

§ 39 

 

Wychowawca klasy ma obowiązek informowania rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia o 

przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

 

§ 40 

 

Status prawny pracowników nie będących nauczycielami określają przepisy o pracownikach 

samorządowych. 

  

 

 

Dział IX. Symbole szkoły. 
 

§ 41 

 

1. Szkoła posiada własny sztandar. 

2. Szkoła posiada hymn szkoły – jest to hymn Armii Krajowej. 

3. Uroczystości szkolne odbywają się wg ceremoniału szkolnego. 
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Dział X. Gospodarka finansowa. 
 

§ 42 

 

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

1. W celu wykonywania zadań związanych z zapewnieniem prawidłowego 

dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez 

szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem na 

podstawie osobnego pełnomocnictwa dyrektor organizuje w szkole obsługę finansowo 

– księgową 

2. Dyrektor zatrudnia na stanowisku głównej księgowej osobę spełniającą wymogi 

ustawy o finansach publicznych, ustalając jej obowiązki, odpowiedzialność i 

uprawnienia. 

3. Szkoła jako jednostka budżetowa w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 16 listopada 

1998 roku o finansach publicznych prowadzi gospodarkę finansową i materiałową na 

zasadach ustalonych w w/w ustawie i w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości ( tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami ). 

4. Szkoła gospodaruje samodzielnie przydzieloną częścią mienia oraz prowadzi 

samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami 

efektywności ich wykorzystania. 

5. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 

roczny plan finansowy, sporządzony przez dyrektora szkoły zgodnie z Uchwałą  

      Nr 197 XXIV/2000 Rady Miejskiej w Sierpcu z 6 grudnia 2000 r. w sprawie 

procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących. 

 

Dział XI. Zmiana statutu. 
 

§ 43 

 

1. Z inicjatywą zmiany do statutu mogą występować: 

a) rada szkoły, 

b) rada pedagogiczna w liczbie co najmniej 2/3 jej członków, 

c) dyrektor szkoły, 

d) organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, 

e) z ramienia organu prowadzącego szkołę – burmistrz miasta, 

f) rada rodziców za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

 

 

2. Projekt zmiany w statucie, przedkładany pod obrady radzie pedagogicznej wymaga 

formy pisemnej i uzasadnienia. 

3. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały rady 

pedagogicznej, podejmowanej bezwzględną większością głosów, w obecności co 

najmniej 2/3 składu osobowego rady i posiadają formę nowelizacji. 

4. Upoważnia się dyrektora szkoły do opublikowania, po trzech nowelizacjach statutu, 

w drodze własnego zarządzenia tekstu jednolitego statutu. 

5. Akty wykonawcze, których wydanie zapowiadają poszczególne paragrafy statutu, 

będą wydane w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia statutu w życie. 
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6. Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu dostępny jest dla 

rodziców, uczniów i wszystkich pracowników szkoły w bibliotece szkolnej i 

sekretariacie szkoły. 

 

 

 

 

Dział XII. Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej 
§44 

1. W klasie VI jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, 

ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w 

ostatnim roku nauki szkoły podstawowej, określonych w odrębnych przepisach. 

2. Informator zawierający w szczególności opis zakresu sprawdzianu oraz kryteriów 

oceniania i form przeprowadzenia sprawdzianu, a także przykładowe zadania, jest ogłoszony 

nie później niż do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest 

przeprowadzony sprawdzian 

§45 

1. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora 

Generalnej Komisji Egzaminacyjnej. 

§46 

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do 

sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdziany do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno- 

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzony sprawdzian, z tym, że: 

- w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po 

ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. 

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają 

dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzony sprawdzian. 

5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie 

zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie 

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu do potrzeb 

uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

§47 
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1. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są 

zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się 

przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

2. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu 

najwyższego wyniku. 

§48 

1. Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiące 

przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. 

3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu 

choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor 

komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej 

szkole. 

4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć 

szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisję okręgową. 

§49 

1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole, w 

szczególności: 

-  przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu; lista zawiera: imię 

(imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, 

informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol 

oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej 

w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 

listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, 

-  nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, 

zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

-  powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później 

niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu, 

-  powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły 

nadzorujące przebieg sprawdzianu i wyznacza przewodniczących tych zespołów, 

-  informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu - przed rozpoczęciem 

sprawdzianu, 

-  nadzoruje przebieg sprawdzianu, 

-  przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów mających uprawnienia, 

-  sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali 

sprawdzian oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi 

komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia, 

-  zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi 

uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji 

okręgowej, 

-  nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej 
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przygotowania i przebiegu sprawdzianu. 

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego 

członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z 

zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia 

sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają 

one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do 

przeprowadzenia sprawdzianu. 

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone 

lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego, niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji 

okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. 

4. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu zamieszcza 

się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL. Uczniowie nie podpisują 

zestawów zadań i kart odpowiedzi. 

§50 

1. Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dla uczniów z dysleksją rozwojową oraz niepełnosprawnych mających opinię lub 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czas trwania sprawdzianu może być 

przedłużony, nie więcej jednak niż o: 

1) 30 minut - w przypadku sprawdzianu. 

§51 

1. W przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące 

przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest 

w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów. 

2. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby w tym: 

1) przewodniczący, 2) co najmniej 2 nauczycieli, z których co najmniej jeden jest 

zatrudniony w innej szkole lub placówce. 

3. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności 

     odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali. 

4. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu 

     nadzorującego zwiększa się o 1 osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. 

5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu 

     nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 

 

§52 

1. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i kart odpowiedzi oraz inne materiały 
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niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone. 

2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 zostały naruszone, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o 

tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. 

3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety, wymienione w ust. 1, nie zostały naruszone, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności 

przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie 

przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do 

przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych 

salach. 

4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, 

polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne. 

5. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań i karcie 

odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań i nową kartę odpowiedzi. 

6. Informację o wymianie zestawy zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu 

nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił 

braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi. 

7. Na zestawie zadań i karcie, przed rozpoczęciem sprawdzianu, wpisuje się kod ucznia, 

nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi. 

§53 

1. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są 

ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów. 

2. Do sali, w której jest przeprowadzony sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. 

§54 

1. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

2. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi 

na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się 

ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

3. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu 

nadzorującego oraz obserwatorzy i eksperci. 

4. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących 

zadań ani nie komentuje się ich. 

 

 

§55 

1. W przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 
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telekomunikacyjnego, lub 

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający 

pracę pozostałym uczniom, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i 

unieważnia jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu 

zamieszcza się w protokole. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, uczeń przystępuje ponownie do 

sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 

sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

3. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu: 

1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub 

2) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali 

egzaminacyjnej, lub 

3) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę 

pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa 

sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i 

unieważnieniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej, 

w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników 

uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się „0”. 

6. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, 

powtarza klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. 

§56 

1. Uczeń może uzyskać za sprawdzian maksymalnie 40 punktów. 
2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów powołani 

przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na 

podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

3. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

4. Sprawdzone i ocenione prace uczniów, w tym karty odpowiedzi, które stanowią 

dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy. 

§57 

1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w 

ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym 

terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia 

danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku 

powtarza klasę oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, z zastrzeżeniem ust.  

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku dyrektor komisji 

okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku 

przystąpienia ucznia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z 

rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 
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§58 

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona 

praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu 

w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

§59 

1. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie 

odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

2. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla 

każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku o którym mowa w § 57 

ust. 1 - do dnia 31 sierpnia danego roku. 

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom (prawnym opiekunom) 

§60 

1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu 

sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz 

przewodniczący zespołów nadzorujących. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej. 

3. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.



 

 

1. Obserwatorami sprawdzianu mogą być: 

1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania 

2) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych 

3) delegowani pracownicy ministerstw obsługujących ministrów właściwych dla 

zawodów 

2. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród nauczycieli, 

ekspertów sprawdzających prawidłowość przebiegu sprawdzianu w szkole. 

3. Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych 

przepisach. 

§62 

1. Osoby, o których mowa w § 61, nie uczestniczą w przygotowaniu sprawdzianu. 

§63 

1. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

§64 

1. Uczeń może w terminie 2 tygodni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

komisji okręgowej jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące 

jego przeprowadzenia. 

2. Dyrektor okręgowej komisji rozpatruje zgłoszone zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty 

otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne. 

3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących sprawdzianu, na skutek 

zastrzeżeń o których mowa w ust. 1 lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w 

porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian i 

zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik 

danego sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, a 

także w stosunku do poszczególnych uczniów. 

4. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, z powodu zaginięcia lub 

zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi lub kart obserwacji dyrektor komisji 

okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian danych 

uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych 

niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej w 

porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian danych uczniów i 

zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 

6. Termin ponownego sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3-5, ustala dyrektor Komisji 

Centralnej.



 

 

1. Zestawy zadań dla sprawdzianu oraz materiały do przeprowadzenia sprawdzianu są 

przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione 

ujawnienie. 

2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań decyzję co do dalszego 

przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej. 

§66 

1. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu przeprowadzonego w 

ostatnim roku nauki szkoły podstawowej, w warunkach i w formie dostosowanych do 

rodzaju niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie 

lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psycho-

fizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Dostosowanie warunków polega w szczególności na: 

-  zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności 

-  odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu 

-  uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozwiązują 

odpowiednie zestawy zadań lub arkusze dostosowane do rodzaju niepełnosprawności 

3. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje i podaje do 

publicznej wiadomości informacje o sposobach dostosowania warunków i form 

przeprowadzania sprawdzianu. 

4. Rada pedagogiczna, na podstawie informacji dyrektora CKE, wskazuje sposób 

dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb ucznia uwzględniając posiadane 

przez niego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dział XII. Postanowienia końcowe. 
 

§ 67 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Wszelkie regulaminy, dokumenty i przepisy wewnętrzne opracowują i zatwierdzają 

organy szkoły i stanowią one załączniki do Statutu Szkoły. 

3. Są to: 

 Program Wychowawczy Szkoły  

 Szkolny Program Profilaktyki 

 Szkolny System Oceniania 

 Regulamin korzystania z placu zabaw 

 Regulamin korzystania z sali zabaw 

 Regulamin pracowni komputerowych 

 Regulamin informatycznego centrum multimedialnego 

 Regulamin korzystania z terenu szkoły 

 Regulamin korzystania z sali gimnastycznej 

 Regulamin organizowania wycieczek szkolnych 

 Regulamin stołówki szkolnej 

 Regulamin świetlicy 

 Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY 

PODSTA WO WEJ NR 2 IM. ARMII KRAJ O WEJ 

W SIERPCU 
do działu VIII - „Uczniowie szkoły” (§ 36 pkt 4) wprowadza się 

uzupełnienie 

I. Postanowienia ogóle: 

1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci pięcio-sześcioletnie objęte 

obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób. 

3. Oddział przedszkolny w szkole realizuje program wychowania przedszkolnego. 

II. Zadania i cele oddziału przedszkolnego oraz sposób ich realizacji 

Oddział realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz 

wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Podstawowym celem oddziału jest 

przygotowanie dzieci do rozpoczęcia edukacji szkolnej, wyrównanie szans edukacyjnych 

dzieci z różnych środowisk i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. 

Do zadań i celów oddziału przedszkolnego należą: 

> zapewnianie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno - 

emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w 

warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i 

wyznaniowej. 

> wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, wyrównywanie i korygowanie 

braków w przygotowaniu go do nauki szkolnej oraz eliminowanie przyczyn i przejawów 

zaburzeń, w tym zaburzeń w zachowaniu. 

>  zapewnienie dzieciom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego 

bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym i w czasie zajęć organizowanych przez ten oddział. 

Włączenie personelu, obsługi do pomocy opiekuńczej i wychowawczej ( w sytuacjach 

wynikających z organizacji zajęć ), 

>  udzielenie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez Poradnię 

Psychologiczno - Pedagogiczną , otaczanie szczególną troską dzieci, których rozwój 

(fizyczny, umysłowy, emocjonalny, społeczny) nie przebiega harmonijnie i które wymagają 

oddziaływań kompensacyjno-wyrównawczych, 

> organizowanie indywidualnej opieki dzieciom, którym z powodu warunków 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała łub doraźna pomoc materialna. 

> rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju 

wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, 

> stworzenie warunków do poznawania piękna i tradycji regionu, kraju oraz 

Europy. 

Cele i zadania realizowane będą poprzez właściwą organizację pracy oddziału, 

dostosowaną do potrzeb dzieci i ich rodziców oraz dobór realizowanych treści wychowania 

przedszkolnego, opartych na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 



 

 

III. Organizacja oddziału przedszkolnego. 

1. Działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza oddziału prowadzona jest 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

2. Nauczyciel na podstawie ramowego rozkładu dnia ustala szczegółowy podział z 

uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Prace planuje cyklicznie opracowując 

miesięczne plany pracy. 

3. Czas zajęć w ramach których realizowana jest podstawa programowa w oddziale 

przedszkolnym, wynosi 5 godzin dziennie. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym wynosi 

60 minut. Oddział przedszkolny realizuje swoje zadania w godzinach: 
-  pierwsza zmiana: / - l Z  
-  druga zmiana: 10

3
°-15

3
° . 

Tygodniowe pensum czasu pracy nauczyciela z dziećmi wynosi 22 godziny. 

4. Na wniosek rodziców dzieci mogą korzystać na zasadach ogólnych przyjętych w 

szkole z katechezy, innych zajęć dodatkowych dla dzieci, organizowanych przez szkołę 

(zajęcia z rytmiki i języka angielskiego dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci), 

zajęć świetlicowych. 

5. Wychowawstwo w oddziale przedszkolnym powierza się nauczycielom, którzy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje. 

6. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawcza, dydaktyczną i opiekuńczą jest 

odpowiedzialny za jej jakość i wyniki. 

7. Organizację wychowania przedszkolnego, nauczania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły zaopiniowany przez 

Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący. 

8. Zajęcia prowadzone w oddziale przedszkolnym są dokumentowane w dzienniku zajęć 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać również z pomocy pedagoga 

szkolnego i pielęgniarki szkolnej, a także różnych form pomocy socjalnej (obiady w stołówce 

szkolnej, program „Szklanka mleka”). 

IV. Zakres zadań nauczycieli i innych osób pracujących w oddziale 

przedszkolnym. 

Do podstawowych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego należy: 

1. Miesięczne planowanie pracy z dzieckiem w oparciu o program nauczania, plan 

rozwoju szkoły, roczny plan pracy szkoły, program wychowawczy szkoły, wyniki 

obserwacji pedagogicznych. 

2. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje 

kontakt z jego rodzicami / opiekunami prawnymi w celu: 

> poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, 

> ustalenia form pomocy w działaniach wychowawców wobec dzieci, 

> włączenia ich w działalność szkoły, 

> tworzenia warunków wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, jego 

zdolności, (stosuje metodę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby 

każdego dziecka). 

> tworzenia warunków do rozwoju ich zainteresowań. 

3. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania. 

4. Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną, 

zdrowotną. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i 

metodycznej ze strony dyrektora szkoły i rady pedagogicznej oraz placówek, instytucji 



 

 

oświatowych i naukowych. 

5. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych. 

6. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we 

wszystkich sferach jego aktywności. 

7. Współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania (informowanie 

rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego i planów pracy, udzielanie rodzicom rzetelnych informacji o postępie, 

rozwoju i zachowaniu dziecka, ustalanie z rodzicami wspólnych kierunków działań 

wspomagających rozwój i wychowanie dziecka, zasięganie opinii rodziców w różnych 

sprawach dotyczących pracy oddziału, prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w 

zakresie pracy z dziećmi). 

8. Prowadzenie następującej dokumentacji: dziennika zajęć, kart obserwacji 

pedagogicznych, miesięcznych planów pracy. 

Nauczyciel realizując zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze ma obowiązek 

kierowania się dobrem dzieci - troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, ze szczególnym 

uwzględnieniem poszanowania godności osobistej dziecka. 

W oddziale przedszkolnym może być zatrudniony pracownik niepedagogiczny, do 

pomocy wychowawcy. 

V. Prawa i obowiązki wychowanków oddziału przedszkolnego 

1. Dziecko uczęszczające do oddziału ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw 

Dziecka, a w szczególności prawo do: właściwie zorganizowanego procesu 

dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny umysłowej, 

szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, 

ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej, 

poszanowania jego godności osobistej, poszanowania własności, partnerskiej 

rozmowy na każdy temat, akceptacji jego osoby. 

1. Dziecko uczęszczające do oddziału ma obowiązek: współdziałania z nauczycielami w 

procesie wychowywania, nauczania i terapii, szanowania odrębności każdego kolegi, 

uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienia dyżurów, 

przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek, kulturalnego 

zwracania się do innych, używania form grzecznościowych, zdyscyplinowanego zgłaszania 

się na zbiórki zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek, pomagania słabszym kolegom, 

respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje 

otoczenie 

 

 



 

 

VI. Prawa i obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych. 

1. Rodzice / opiekunowie prawni oraz inne osoby dorosłe upoważnione w karcie 

zgłoszenia dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego mają obowiązek: 

punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko, zaopatrzenia dziecka w niezbędne 

przedmioty, przybory i pomoce szkolne, współdziałania z nauczycielem w celu 

skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko, niezwłocznego 

zawiadomienia o chorobach zakaźnych dziecka 

2. Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo do: uzyskania rzetelniej informacji 

dotyczącej ich dziecka oraz porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w 

rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku 

pomocy, wyrażania i przekazywania nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy 

oddziału. 

3. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego musza być ubezpieczone od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają 

rodzice. 

VII. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć 

1. Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, który ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć. 

2. Nauczyciela w sprawowaniu opieki nad dziećmi wspierają: rodzice (prawni 

opiekunowie) lub inni pełnoletni członkowie rodziny upoważnieni przez rodziców. 

VIII. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez 

rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę 

zapewniającą dziecku bezpieczeństwo 

1. Dzieci przyprowadzane są do oddziału i odbierane przez rodziców (prawnych 

opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odpowiadają oni za bezpieczeństwo 

dzieci w drodze do i z oddziału do domu. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w punkcie 1 powinno być złożone na Karcie 

Zgłoszenia lub w uzupełniającym dokumencie dostarczonym nauczycielowi przez rodziców. 

W razie wątpliwości nauczyciel ma prawo prosić rodziców o telefoniczne potwierdzenie 

upoważnienia. 

IX. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w oddziale 

1. Rekrutacja na rok szkolny do oddziału odbywa się w terminie określonym przez organ 

prowadzący na zasadach powszechnej dostępności. 

2. Rodzice zapoznają się z zasadami funkcjonowania oddziału przedszkolnego, 

wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej i składają go do sekretariatu szkoły w terminie określonym na wniosku.



 

 

 

3. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 5 do 6 lat. które we 

wrześniu podejmą obowiązek przedszkolny w tzw. klasie zerowej. 

4. W pierwszej kolejności do oddziału przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie 

miasta Sierpc, dzieci spoza Sierpca mogą być przyjmowane do oddziału przedszkolnego tylko 

jeśli nie został wyczerpany ustalony dla danego oddziału limit miejsc. 

5. Lista dzieci przyjętych do oddziału zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej. 

X. Termin przerw pracy w oddziale przedszkolnym. 

Oddział przedszkolny funkcjonuje w dni robocze przez 10 miesięcy w roku, z przerwą 

zimową w wymiarze dwóch tygodni w terminie ferii szkolnych oraz przerwą wakacyjną. 

XI. Informacja do gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej. 

Szkoła Podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny wydaje rodzicom 

dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w szkole podstawowej na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji 

pedagogicznych dzieci. 

Informacje wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

Nowelizacja zatwierdzona Uchwałą Nr9a/2011 przez Radę Pedagogiczną 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu 

z dnia 1 lipca 2011roku.

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


