
STATUT 
PUBLICZNEJ SZEŚCIOLETNIEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IŁÓWCU
na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 V 2001 r. (Dz.U. 2001/61/624, 2002/10/96,

2003/146/1416) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

§ 1
1. Typ i nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Iłówcu
2. Siedziba szkoły:       Iłówiec 16, gmina Brodnica

63 – 112 Brodnica
woj. wielkopolskie
tel. /061/ 2839817

3. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Brodnicy.
4. Szkoła  jest  jednostką  budżetową,  rozliczającą  się  z  budżetem  gminy. Źródłem przychodu jest

dotacja z budżetu gminy i inne dochody szkoły. Rozchody przeznaczone są na realizację wszystkich
zadań związanych z działalnością szkoły. Budżet określa Uchwała Rady Gminy na podstawie planu
finansowego, sporządzonego przez  dyrektora szkoły i  zaopiniowanego przez  Radę Szkoły oraz
subwencji oświatowej, przyznanej przez MENiS jako środka na zadania zlecone.

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty wg określonych innymi przepisami
kompetencji.

6. Cykl kształcenia trwa 6 lat.

§ 2
1. Cele i zadania szkoły:
Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  określone  w  Ustawie  o  Systemie  Oświaty  z  dn.  7.  IX.  1991  r.  (z
późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie:

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia
szkoły

2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w
ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:

- zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów
- systematyczne diagnozowanie i monitorowanie  zachowań uczniów
- realizowanie programu wychowawczego szkoły

  3.  sprawuje opiekę nad uczniami uwzględniając wiek i sytuację rodzinną poprzez:
- zorganizowanie zajęć opiekuńczych
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej
- prowadzenie zajęć logopedycznych
- organizowanie pomocy pedagogicznej
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
- umożliwienie spożywania ciepłego napoju i posiłku 

        4.  kultywuje tradycje narodowe /hymn, godło, flaga/ i regionalne /gospodarka, kultura, język/. 
        5.  umożliwia uczestnictwo w uroczystościach religijnych i organizuje nauczanie religii w szkole.
        6. Pomocy psychologicznej i pedagogicznej udziela uczniom i ich rodzicom Poradnia
            Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie przy ul. Mickiewicza oraz specjalistyczne placówki 

służby zdrowia w Poznaniu.
       7.  Szkoła organizuje nauczanie zindywidualizowane dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim i    
           umiarkowanym.  



8. Szkoła  umożliwia  rozwijanie  zainteresowań  uczniów  oraz  realizowanie  indywidualnych
programów nauczania.

9. Szkoła  zwraca się  o  pomoc materialną  dla uczniów znajdujących się  w trudnej  sytuacji  do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy lub innych instytucji charytatywnych.

10. Szkoła  realizuje  program wychowawczy i  program profilaktyki (jako  załączniki  do  statutu),
uchwalone przez radę pedagogiczną i zaopiniowane przez samorząd uczniowski i radę szkoły.

11. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:
- 6 izb lekcyjnych,
- pracownię komputerową
- świetlicę
- pokój nauczycielski,
- pokój dyrektora szkoły,
- pokój księgowej,
- pomieszczenie biblioteczne
- kuchnię
- zastępczą salę gimnastyczną,
- szatnię,
- kompleks boisk sportowych.

§ 3
 
I. Organami szkoły są:
1. Dyrektor szkoły.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Szkoły.
4. Samorząd Uczniowski.

II. Kompetencje dyrektora szkoły:
1. kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły;  reprezentuje ją na zewnątrz,
2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
3. dokonuje oceny pracy nauczycieli
4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego

poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5. realizuje  uchwały  Rady  Szkoły  oraz  Rady  Pedagogicznej  podjęte  w  ramach  ich  kompetencji

stanowiących,
6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i

ponosi  odpowiedzialność  za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną,
finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

7. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi
przepisami,

8. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom szkoły
9. opracowuje arkusz organizacyjny
10. prowadzi dokumentacje pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami
11. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
12. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk

pedagogicznych.
13. w wykonywaniu  swoich zadań współpracuje  z  Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły,  Samorządem

Uczniowskim i rodzicami.
14. wstrzymuje  wykonanie  uchwał  Rady  Pedagogicznej  niezgodnych  z  przepisami  prawa

i niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Rozstrzygnięcie tego ostatniego jest ostateczne.



III. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1. Zatwierdza plany pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły.
2. Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
3. Podejmuje  uchwały  w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów  pedagogicznych  w  szkole  po

zaopiniowaniu ich przez Radę Szkoły.
4. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5. Podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły.
6. Deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
7. Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy szkoły, w tym 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  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć  w  ramach

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych.  Pozostałe  zadania  i  obowiązki  Rady  Pedagogicznej  określa  Regulamin  Rady
Pedagogicznej (załącznik do statutu).

IV. Kompetencje Rady Szkoły:
1. występuje do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich

spraw oświaty
2. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje

plan finansowy szkoły,
3. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie i

dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
4. opiniuje  plan pracy szkoły, projekt  innowacji  i  eksperymentów pedagogicznych oraz  inne  sprawy

istotne dla szkoły,
5. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady

pedagogicznej,  organu  prowadzącego  szkołę,  w  szczególności  w  sprawach  organizacji  zajęć
pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, form pomocy dzieciom, form wypoczynku

6. współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły
7. deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły
8. udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu
W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych
składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa regulamin jej działania.

V.  Samorząd Uczniowski  może przedstawić  Radzie  Szkoły,  Radzie  Pedagogicznej  oraz dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych
praw uczniów takich jak:
1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3. prawo  do  organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiające  zachowanie  właściwych  proporcji  między

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5. prawo organizowania działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej oraz  rozrywkowej zgodnie z

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
6. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
W sytuacjach spornych samorząd może zwracać się do Dyrektora, a Rady Szkoły i  Pedagogiczna do
organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego.

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi:



Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne
z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym
fakcie  organ  prowadzący.  Rozstrzyga  sprawy sporne  wśród  członków  rady,  jeżeli  w  regulaminie  je
pominięto.  Reprezentuje interesy Rady pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej  autorytet. Bezpośrednio
współpracuje  z  Radą Szkoły.  Przyjmuje wnioski  i  bada  skargi  dotyczące nauczycieli i  pracowników
niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
Dba  o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. W swej działalności kieruje się zasadą
partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,
w  związku  z  tym  wydaje  zalecenia  wszystkim  statutowym organom szkoły,  jeżeli  działalność  tych
organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Szkoły jest
sprzeczna  z  prawem  lub  ważnym interesem  szkoły,  dyrektor  zawiesza  jej  wykonanie  i  w  terminie
określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem
uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor  przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia
organowi prowadzącemu.
W sprawach spornych ustala się co następuje;
- uczeń  zgłasza  swoje  zastrzeżenia  do  przewodniczącego  Samorządu  Uczniowskiego  za

pośrednictwem przewodniczącego klasy
- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia

sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne
kwestie

- sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

Formy i zakres współpracy nauczycieli z rodzicami:
1. W  ciągu  roku  szkolnego  odbywają  się  4  stałe  spotkania  z  rodzicami  (śródokresowe,  okresowe,

wywiadówka),
2. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

a) spotkania klasowe,
b) spotkania indywidualne,
c) spotkania w grupach terapeutycznych
d) przedstawianie nauczycieli, programów kształcenia oraz kryteriów wymagań rodzicom,
e) zaznajomienie  rodziców z aktualnymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji  ocen i  promowania

uczniów,
f) informowanie rodziców uczniów zagrożonych  przed klasyfikacją przez Radę Pedagogiczną,

3. Każdy z rodziców, indywidualnie, może uzyskać informacje o swoim dziecku od godz. 800 do 1420,
4. Rodzice i nauczyciele mogą przekazywać swoje opinie do organu nadzoru pedagogicznego.

§ 4
Organizacja szkoły.
1. W  szkole  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  rozpoczynają  się  w  pierwszym  powszednim  dniu

września (z wyjątkiem soboty), a kończą w ostatni piątek  czerwca. 
2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia lub od 22 grudnia do 31 grudnia, jeżeli

dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek.
3. Termin ferii zimowych podaje kurator oświaty, nie później niż do końca czerwca poprzedzającego

okres trwania ferii.
4. Wiosenna  przerwa  świąteczna  rozpoczyna  się  w  czwartek  poprzedzający  święta,  a  kończy  w

najbliższy wtorek po świętach.
5. Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

i kończą się 31 sierpnia.
6. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i  opieki w danym roku szkolnym określa arkusz

organizacyjny  szkoły  opracowany  przez  dyrektora  szkoły,  z  uwzględnieniem  szkolnego  planu
nauczania,  do  dnia  30  kwietnia  każdego  roku.  Arkusz  organizacji  szkoły  zatwierdza  organ
prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.



7. W arkuszu organizacji  szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, ogólną
liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
szkołę.

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

§ 5
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, których w jednorocznym

kursie nauki danego roku szkolnego uczy się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych
planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z
zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Oddział liczący
- powyżej 18 uczniów dzieli się na grupy podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej
- powyżej 24 uczniów dzieli się na grupy podczas zajęć z języka obcego i informatyki
- powyżej 30 uczniów dzieli się na grupy podczas zajęć z wychowania fizycznego  

3. Podział na grupy przy mniejszej liczbie uczniów jest możliwy tylko za zgodą organu prowadzącego.
4. W szkole może być prowadzony oddział przedszkolny.

§ 6
1. 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.

§ 7
1. Dla  uczniów,  którzy  muszą  dłużej  przebywać w  szkole  ze  względu  na  czas  pracy rodziców

(prawnych opiekunów) lub organizację dojazdów do szkoły, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
2. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel, który organizuje zajęcia  w klasie (odrabianie lekcji,

oglądanie filmu, czytanie czasopism młodzieżowych, doskonalenie techniki głośnego czytania, gry
planszowe itp.), na boisku szkolnym, w pracowni komputerowej lub na holu.

§ 8
1. Biblioteka  szkolna jest  pracownią,  służącą  realizacji  potrzeb  i  zainteresowań  uczniów,

doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy wśród uczniów, absolwentów
szkoły           i rodziców.

2. Godziny pracy biblioteki są określane corocznie w planie pracy szkoły.
3. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest:

- prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego
- przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa
- typowanie uczniów do nagrody najlepszego czytelnika
- organizowanie konkursów czytelniczych
- organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
- rozbudzanie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się
- wprowadzanie uczniów klas pierwszych w zasady korzystania z księgozbioru szkoły
- przeprowadzanie co 5 lat szczegółowej inwentaryzacji księgozbioru
- nawiązywanie współpracy z biblioteką gminną w celu uatrakcyjnienia swojej pracy

§ 9



1. Szkoła zatrudnia dyrektora szkoły, 6 nauczycieli na pełnym etacie, pedagoga szkoły w wymiarze ½
etatu, informatyka w wymiarze 8/16 etatu, katechetę w wymiarze 12/18 etatu,  księgową szkoły w
wymiarze ¾ etatu, pracowników obsługi  w wymiarze 2,5 etatu.

2. Szkoła  może  przyjmować  studentów  szkół  wyższych  kształcących  nauczycieli  na  praktyki
nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za
jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

3. Nauczyciel prowadzi  pracę dydaktyczną, wychowawczą i  opiekuńczą oraz  jest  odpowiedzialny za
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

4. Zadania nauczycieli:
a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz prawidłowy przebieg procesu

dydaktycznego,
b) dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny,
c) bezstronność  i  obiektywizm  w  ocenianiu  uczniów  oraz  sprawiedliwość  wobec  wszystkich

uczniów,
d) udzielanie uczniowi pomocy w razie niepowodzeń szkolnych,
e) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
f) uczestniczenie w konferencjach i zespołach samokształceniowych organizowanych przez szkołę

oraz ośrodki doskonalenia nauczycieli.
5. Dyrektor  szkoły  może  tworzyć  zespoły  wychowawcze,  zespoły  przedmiotowe  lub  inne  zespoły

problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybierany przez zespół.
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół,  którego zadaniem jest  ustalenie

zestawu  programów  nauczania  oraz  realizacji  ścieżek  edukacyjnych dla  danego  oddziału  i  jego
modyfikowanie w miarę potrzeb.

§ 10

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dyrektor szkoły powierza obowiązki wychowawcy
jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości i  skuteczności pracy wychowawczej, nauczyciel opiekuje się oddziałem
w całym etapie kształcenia.

3. Rada Szkoły może złożyć uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam
nauczyciel może wnieść prośbę o zwolnienie go z powierzonej opieki nad danym oddziałem.

4. Zadania wychowawcy klasy:
- tworzenie  warunków  wspomagających  rozwój  ucznia  i  proces  jego  uczenia  się  oraz

przystosowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
- inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
- rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami,
- rozwiązywanie konfliktów między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5.   Wychowawcy w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 4
- otaczają indywidualną opieką każdego wychowanka,
- śledzą postępy w nauce swoich wychowanków
- dbają o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia
- opracowują wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy
- współdziałają  z  nauczycielami  uczącymi  w ich klasach,  uzgadniając z  nimi i  koordynując ich

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,
- utrzymują kontakt z rodzicami uczniów w celu:

o poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
o współdziałania  z  rodzicami,  tzn.  okazywania  im  pomocy  w  ich  działaniach

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy,
- współpracują  z  pedagogiem szkolnym i  Poradnią  Psychologiczno  –  Pedagogiczną  w  Śremie,

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności.
6.    Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej.



Formy spełniania  zadań nauczyciela  wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów,  ich
potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 11

Zasady rekrutacji uczniów do szkoły oraz ich prawa i obowiązki:

1. Zapisy dzieci do szkoły, które kończą w danym roku 7 lat odbywają się w miesiącu kwietniu.
      Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 7 lat, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia, 
      do 13 lat.
 
 Uczeń ma prawo:

- do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania
- do informacji na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania
- do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego
godności,

- do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
- do swobody wyrażania  myśli i  przekonań,  w szczególności  dotyczących życia  szkoły a  także

światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
- do reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach
- do sprawiedliwej,  obiektywnej i  jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli  postępów w

nauce,
- do pomocy w przypadku trudności w nauce,
- do korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego 
- do  korzystania  z  pomieszczeń  szkolnych,  sprzętu,  środków  dydaktycznych,  księgozbioru

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
- do  wpływania  na  życie  szkoły  poprzez  działalność  samorządową  oraz  zrzeszanie  się  w

organizacjach działających w szkole.

Uczeń ma obowiązek:
- systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
- przestrzegać  zasad  kultury  współżycia  w  odniesieniu  do  kolegów,  nauczycieli  i  innych

pracowników szkoły,
- okazywać  szacunek  nauczycielom,  wychowawcom,  pracownikom  szkoły  i  ludziom  starszym

poprzez społecznie akceptowane formy
- podporządkować  się  zaleceniom  i  zarządzeniom  dyrektora  szkoły,  rady  pedagogicznej  oraz

ustaleniom samorządu uczniowskiego
- odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
- wystrzegać się szkodliwych nałogów
- dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

2. Uczeń może otrzymać nagrodę i wyróżnienie za: wyniki w nauce i pracę na rzecz szkoły, wzorową
postawę, wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę.

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady
szkoły; po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

I. W szkole stosuje się następujący system nagród:
- pochwała nauczyciela,
- pochwała wychowawcy wobec klasy,



- pochwała dyrektora wobec szkoły,
- świadectwo z wyróżnieniem  (zgodnie z odrębnymi przepisami),
- dyplom ucznia,
- list pochwalny dla ucznia lub jego rodziców,
- nagrody rzeczowe,

II. W szkole stosuje się następujący system kar:
- upomnienie nauczyciela,
- upomnienie wychowawcy wobec klasy,
- nagana dyrektora szkoły,
- upomnienie lub nagana dyrektora udzielona wobec uczniów szkoły,
- zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz.

Od każdej  wymierzonej kary uczeń może odwołać się  za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego,
wychowawcy klasy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie trzech dni.

4. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły może zwrócić się do kuratora oświaty o
skreślenie ucznia z listy uczniów i przeniesienie go do innej szkoły.

      Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły w następujących przypadkach:
1. drastycznego  naruszenia  norm  życia  szkoły  /ujawnienie  kradzieży,  umyślne  spowodowanie

uszczerbku na zdrowiu kolegi, stosowanie używek, demoralizacja innych uczniów itp./,
2. gdy przeniesienie  może  uchronić ucznia  przed  ujemnymi skutkami środowiska  i  społeczności

szkolnej.
5. Szkoła  ma  obowiązek  powiadomienia  rodziców  ucznia  o  zastosowaniu  wobec  niego  kary

regulaminowej.
6. Szczegóły dotyczące oceniania,  klasyfikowania i  promowania  uczniów zawarte są  w dokumencie

„Szkolny System Oceniania” (jako załącznik do statutu).

§ 12
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 13
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
3. Pozostałe zasady funkcjonowania szkoły zawarte są w Regulaminie Szkoły (załącznik do statutu).

Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem.................................................................
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