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STATUT 

Szkoły Podstawowej nr 191 

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego  

w Warszawie 

Niniejszy statut opracowany został na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

ze zmianami/ 

2. Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw / Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458/ 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół / Dz. U. z 2001 r. Nr 61, 

poz. 624 ze zmianami/ 

Rozdział I. Podstawowe informacje o szkole 

§ 1 

1. Placówka zwana dalej „szkołą” jest publiczną szkołą podstawową, której pełna nazwa 

brzmi: Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Warszawie. 

2. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach, stemplach i drukach 

urzędowych może być używany skrót nazwy. 

3. Siedziba szkoły znajduje się w Warszawie przy ulicy Bokserskiej 30. 

§ 2 

1. Podstawą prawną działalności szkoły jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty, zwana dalej „ ustawą” oraz Statut szkoły. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty. 

4. Szkoła jest jednostką budżetową, finansowaną przez m.st. Warszawa. Zasady 

prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

5. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 



 3 

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

przepisach. 

7. Obwód Szkoły Podstawowej nr 191 określa uchwała Rady Miasta Stołecznego 

Warszawy. 

§ 3 

1. Szkoła posiada własny ceremoniał obejmujący: 

1) sztandar szkoły z godłem Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) poczet sztandarowy - wybierany podczas rocznej rady klasyfikacyjnej spośród 

uczniów klas piątych posiadających wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania 

oraz wyróżniające wyniki w nauce;  

3) strój galowy – kamizelka z tarczą szkoły oraz dla dziewcząt: biała bluzka (do połowy 

bioder), czarna lub granatowa spódnica, a dla chłopców: biała koszula, czarne lub 

granatowe spodnie.  

 2. Strój galowy obowiązuje także uczniów wybranych do pocztu sztandarowego. Na strój ten 

składają się: białe bluzki/koszule, czarne spódnice/spodnie, szarfy biało-czerwone, białe 

rękawiczki. 

 

Rozdział II. Cele i zadania szkoły 

§ 4 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz Podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół, koncentrując się na działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. 

2. Głównym celem szkoły jest wprowadzenie uczniów w świat wiedzy dbając o ich 

harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. 

3. Szczegółowe cele i zadania szkoły: 

1) umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły, które pozwoli im na dalszą edukację; 

2) rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów; 

3)  dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów; 

4) rozwijanie potrzeb poznawczych i samodzielności w zdobywaniu wiedzy; 

5) przygotowanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowanie 

postawy obywatelskiej; 

6) wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 

7) kształcenie wartościowych cech charakteru takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, 

wrażliwość, obowiązkowość, wytrwałość, tolerancyjność; 
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8)  upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwej postawy uczniów 

wobec problemów środowiska;  

9)  zapewnienie uczniom warunków do bezpiecznej i higienicznej pracy szkolnej, a także 

opieki socjalnej na miarę możliwości szkoły; 

10) opieka nad uczniem pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

11) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. 

§ 5 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności     

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji; 

   2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały  

się w tym, co jest dobre, a co złe; 

   3)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i 

porażek; 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są  niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o 

zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w 

zabawach i grach sportowych; 

7)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały 

dla innych; 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy   

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i 

umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; 

11)kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania 

umiejętności pisania; 

12)przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez 

rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie 

pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych. 

 

2.   Celem kształcenia ogólnego w szkole jest: 

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, 

zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich 

doświadczeniom uczniów; 
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2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiednie 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 3.  uchylony 

4.   Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów należą: 

1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, 

wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie 

wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny ora uczestnictwo w życiu 

społeczeństwa; 

2) myślenie matematyczne - umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi  

matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań  

matematycznych; 

3)  myślenie naukowe - umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach 

empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

4)  umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w 

mowie, jak i piśmie; 

5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -

komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 

6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, 

odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 

7)   umiejętność pracy zespołowej. 

§ 6 

1. Szkoła realizuje swoje zadania w toku 6-letniego cyklu nauczania i wychowania mając 

w strukturze organizacyjnej klasy I-VI. Ponadto prowadzi roczne przygotowanie 

przedszkolne dla dzieci w oddziale przedszkolnym. O organizacji oddziału 

przedszkolnego decyduje organ prowadzący szkołę. 

2. Realizacja zadań i celów szkoły następuje poprzez: 

1) przekazywanie wiedzy i umiejętności objętych programami nauczania zgodnymi 

z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla 

szkół podstawowych; 

2) prowadzenie kół przedmiotowych, kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych; 

3) uchylony  

4) uchylony; 

5)  prowadzenie nauki religii i etyki na życzenie rodziców, na zasadach określonych w   

odrębnych przepisach;; 

6) pracę pedagoga szkolnego, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz innych 

specjalistów zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym;  
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7) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, ze Strażą Miejską, Policją, 

Sądem Rodzinnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi podmiotami. 

3. W szkole kształceniem specjalnym  obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną 

niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb      

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo; 

4) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

         4. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie  

kształcenia specjalnego. 

§ 7 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie poprzez: 

1) dyżury nauczycieli zgodnie z regulaminem i harmonogramem; 

2) zapewnienie opieki podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych 

i pozalekcyjnych; 

3) zapewnienie opieki podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek; 

4) omawianie zasad bezpieczeństwa podczas godzin wychowawczych, apeli   szkolnych, 

zajęć lekcyjnych; 

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z oddziału przedszkolnego 

oraz uczniom szkoły zgodnie z decyzją organu prowadzącego szkołę; 

6) stworzenie warunków do prowadzenia na terenie szkoły opieki medycznej; 

7) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

8) utrzymywanie stołówki, urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i czystości; 

9) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach odbywających się na terenie szkoły, 

ale organizowanych przez inny podmiot, odpowiedzialność ponosi organizator. 

3. Szkoła oraz teren wokół placówki objęty jest nadzorem kamer CCTV w celu  

zapewnienia bezpiecznych warunków nauki. 

§ 8 

1. Najważniejsze założenia i formy działań wychowawczych i profilaktycznych 

realizowanych w szkole zawarte są w Programie Wychowawczym Szkoły 

Podstawowej nr 191 i Programie Profilaktyki Szkoły. 

2. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawarte są 

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

3. Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania wycieczek szkolnych zawarte są 

w Regulaminie wycieczek szkolnych. 
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Rozdział III. Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 9 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Organy szkoły obowiązane są do ścisłej współpracy między sobą. 

3. Organy szkoły wymienione w ust.1., pkt. 2,3,4 uchwalają regulaminy swojej działalności, 

które nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem. 

 

Dyrektor Szkoły 

§ 10 

1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest 

kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracowników 

administracji i obsługi. 

2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły; 

2) sprawowanie  nadzoru pedagogicznego; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej; 

5) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich 

kompetencji; 

6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę; 

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizowaniu praktyk pedagogicznych; 

9) uchylono 

10) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

11) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
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12) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły;  

13) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły;  

14) sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli; 

15) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych; 

16) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły; 

17) powoływanie Zespołu Wspierającego na potrzeby planowania i koordynowania 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi posiadającemu 

orzeczenie; 

18) ustalanie wymiaru godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form; 

19) w szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela, sprawowanie 

wychowawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela), wyznaczanie 

innej osoby niż osoby sprawującej funkcje wychowawcy do planowania i 

koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom danej klasy. 

3. Dyrektor Szkoły prowadzi ewidencję związaną z wypełnianiem rocznego przygotowania 

przedszkolnego i obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły. 

Sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do 

oddziału przedszkolnego, przedszkola, szkoły przez rodziców. 

4. Dyrektor Szkoły ma prawo do wstrzymywania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały 

Dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący szkołę. 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa. 

5. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może 

wyrazić zgodę na działalność stowarzyszeniom i organizacjom, których celem 

statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

6. W wykonywaniu swych zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

7. Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora określa ustawa i wydane na jej podstawie 

przepisy wykonawcze. 

§ 11 

1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, tworzy stanowisko Wicedyrektora i inne 

stanowiska kierownicze zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym. 

2. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Wicedyrektor. 

3. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala Dyrektor. 
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Rada Pedagogiczna 

§ 12 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Tworzą ją wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. 

2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz 

odpowiada za zawiadamianie jej członków o terminie i porządku obrad. 

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) roczną organizację pracy szkoły - tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski Dyrektora Szkoły do właściwych władz o przyznanie nauczycielom 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;  

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem ich do użytku 

szkolnego; 

6) przedłużenie powierzenia przez organ prowadzący stanowiska Dyrektora Szkoły na 

kolejne okresy; 

7) kandydatów na stanowisko Wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze; 

8) pracę Dyrektora przy ustalaniu oceny jego pracy; 

9) podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy oraz inne 

organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i 

opiekuńcza; 

10) możliwość wprowadzenia innych form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.  

4a. uchylono 

5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian. Rada 

Pedagogiczna zatwierdza i uchwala statut szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora Szkoły wynikające z nadzoru 

pedagogicznego. 
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7. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego 

o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły, a do Dyrektora, o odwołanie 

Wicedyrektora lub innego nauczyciela pełniącego w szkole funkcję kierowniczą. 

8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, 

co najmniej połowy jej członków. 

9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

10. Zasady pracy rady określa Regulamin Rady Pedagogicznej. 

 

Rada Rodziców 

§ 13 

1. Ilekroć w statucie szkoły jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także 

prawnych opiekunów dziecka zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

2. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów. 

3. Zasady wyboru Rady Rodziców określa ustawa: 

1) w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

2) w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic; 

3) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

4. Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły. W tym celu rada może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

tych funduszy określa regulamin. 

5. Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należy: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspierania realizacji 

zadań i celów szkoły; 

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania, o którym mowa w art.34 ust.2 ustawy; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

5) występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

ze statutem szkoły. 
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Samorząd Uczniowski 

§ 14 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Samorząd Uczniowski jest organem społecznym reprezentującym uczniów wobec 

Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Kuratora Oświaty. 

4. Samorząd Uczniowski jest formą uczestnictwa uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu 

problemów związanych z nauką i życiem wewnątrzszkolnym, a także formą umacniania 

demokratycznych zasad współżycia i współpracy. 

5. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mają prawo przedstawić Dyrektorowi Szkoły, 

Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski, opinie we wszystkich sprawach 

szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów tj.: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami; 

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; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Zasady wybierania i działania samorządu określa Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów. 

 

Zasady współdziałania organów szkoły 

§ 15 

1. Wszystkie organy szkoły (Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, 

Samorząd Uczniowski) mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem. 

2. W celu właściwej koordynacji współpracy między organami szkoły, każdy z nich 

powiadamia na piśmie Dyrektora o przyjętych uchwałach bezpośrednio po ich 

uchwaleniu. 

3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 

Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej. 
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4. Wnioski i opinie rozpatrywane są na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych 

organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej 

decyzji – w terminie 14 dni. 

5. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu 

wymiany poglądów i informacji. 

6. Wszystkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są w drodze negocjacji 

z udziałem komisji rozjemczej w składzie: 

1) Dyrektor Szkoły, jeśli organ ten nie jest stroną sporu; 

2) 2 przedstawicieli Rady Rodziców, jeśli organ ten nie jest stroną sporu, a jedną 

ze stron sporu jest Dyrektor Szkoły; 

3) 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej, jeśli stronami sporu są Dyrektor Szkoły i Rada 

Rodziców. 

7. W wyjątkowych przypadkach w skład komisji wchodzi 2 przedstawicieli Samorządu 

Uczniowskiego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna. 

8. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i protokolanta. 

9. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie. 

 

Rozdział IV. Organizacja szkoły 

§ 16 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jest rok szkolny. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

3. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy o organizacji roku 

szkolnego. 

§ 17 

Podstawę organizacji pracy szkoły w każdym roku szkolnym stanowią: 

1) plan pracy szkoły; 

2) arkusz organizacji szkoły; 

3) tygodniowy rozkład zajęć; 

4) tygodniowy rozkład dyżurów;  

5) plan finansowy szkoły. 

 

§ 18 

1. Plan pracy szkoły określa podstawowe założenia pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

2. Plan pracy szkoły przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna. 
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§ 19 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły najpóźniej do dnia 

30 kwietnia każdego roku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa 

w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.  

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego 

roku. 

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 

szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin 

zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę. 

§ 20 

1. Dyrektor Szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, ustala 

tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych - obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć oddziału przedszkolnego i klas I-III określa ogólny przydział 

czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny 

rozkład zajęć ustala nauczyciel. 

§ 21 

Tygodniowy rozkład dyżurów nauczycieli na dany rok szkolny ustala zespół zadaniowy 

powołany przez Dyrektora Szkoły. 

§ 22 

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego szkoły określają odrębne 

przepisy. 

§ 23 

1. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku 

zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego i programy 

nauczania, które stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego i szkolny 

zestaw programów nauczania.  

2. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który 

obowiązuje w roku szkolnym. 

3.  Szkoła umożliwia uczniom bezpłatne korzystanie z  podręczników zapewnionych przez 

ministra właściwego do spraw oświaty. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów 

z podręczników określa Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników 

lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego. 

4.   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może żądać 

od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika w wysokości określonej przez 

ministra właściwego do spraw oświaty. 
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§ 24 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych. 

1a. Liczbę dzieci w oddziale określają odrębne przepisy. 

1b. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III prowadzone są w oddziałach liczących nie więcej niż 

25 uczniów. 

1c. Liczba uczniów w klasach I-III może być zwiększona do 27 w przypadku konieczności 

przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

1d. W przypadku zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I-III Dyrektor 

Szkoły jest obowiązany: 

1) dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady   

Rodziców; 

      lub 

 2) zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale. 

      1e. W przypadkach jak w ust. 1d. Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału oddziału,                                                                                                                                            

gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły z 

prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

      1f. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez 

konieczności postępowania jak w ust. 1e.  

2. Zajęcia z języka obcego, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego mogą odbywać 

się z podziałem na grupy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów MEN w sprawie 

ramowych planów nauczania w publicznych szkołach oraz zgodnie ze standardem 

organizacyjnym obowiązującym w danym roku szkolnym. 

§ 25 

1. Podstawową formą pracy szkoły jest: 

1) system wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym; 

2) edukacja wczesnoszkolna w formie kształcenia zintegrowanego dla klas I-III; 

3) system klasowo-lekcyjny dla klas IV-VI. 

1a.  Zajęcia w szkole mogą być prowadzone także: 

1) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego: zajęcia etyki, wychowania fizycznego, wychowania do życia w 

rodzinie; 

2) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów 

edukacyjnych: zajęcia etyki; 

3) w toku nauczania indywidualnego; 

4) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

5) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą; 
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6) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w 

wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w 

cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z wychowania 

fizycznego; 

7) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: 

wycieczki turystyczne, krajoznawcze, zielone szkoły. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. 

3. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, przerwa śniadaniowa (po pierwszej lekcji) trwa 

15 minut, a tzw. długie przerwy – obiadowe ( po piątej i szóstej lekcji) 20 minut. 

§ 26 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: 

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;  

b) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna), 

c) gimnastyka korekcyjna, 

d) logopedia, 

e) koła przedmiotowe, 

f) koła zainteresowań, 

g) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 

h) religia, etyka; 

i) wychowanie do życia w rodzinie.  

2. Dyrektor Szkoły organizuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z uwzględnieniem potrzeb 

i zainteresowań uczniów oraz w ramach posiadanych środków finansowych i możliwości 

organizacyjnych szkoły. 

2a. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt.2 Karty Nauczyciela przeznaczone są 

na inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. 

3. Dyrektor Szkoły sprawuje nadzór merytoryczny nad zajęciami pozalekcyjnymi 

organizowanymi przez szkołę. 

§ 27 

1. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną. Służy ona realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Organizację i szczegółowe zadania biblioteki określa Regulamin biblioteki szkolnej. 
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§ 28 

1. Dla uczniów, którzy po zakończeniu zajęć muszą przebywać w szkole ze względu na czas 

pracy rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne 

okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje 

świetlicę. 

2. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów z klas I – VI, czynna w dniach zajęć 

szkolnych w godz.7.00-17.30. O liczbie miejsc w świetlicy decyduje organ prowadzący 

szkołę. 

3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w 

grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 

4. Szczegółowe zasady działania i organizację świetlicy określa Regulamin świetlicy 

szkolnej.  

§ 29 

1. Szkoła nie prowadzi (nie organizuje) stołówki szkolnej, o której mowa w art. 67a Ustawy 

o systemie oświaty. 

2. uchylony 

§ 30 

1. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi 

organizowane są zajęcia wyrównawcze i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

2. Z tytułu zdarzeń losowych lub szczególnych uwarunkowań rodzinnych szkoła stara się 

zapewnić uczniom pomoc materialną.  

3. Świadczeniami pomocy materialnej są: 

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny; 

3) stypendium za wyniki w nauce.  

4. Zasady przyznawania wymienionych świadczeń regulują odrębne przepisy. 

 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

§ 30a 

1. Dzieciom z oddziału przedszkolnego oraz uczniom klas I-VI szkoła udziela pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego 

indywidualnych możliwości psychofizycznych. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z 

rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi placówkami, 

organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży. 

3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy ucznia, rodziców ucznia, 

Dyrektora Szkoły, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego zajęcia z 
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uczniem, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, pielęgniarki 

środowiska nauczania i wychowania, asystenta rodziny, asystenta edukacji romskiej, 

pracownika socjalnego, kuratora sądowego. 

4. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna  może być udzielana w trakcie bieżącej  

pracy z uczniem oraz w formie: 

      1)   zajęć rozwijających uzdolnienia; 

   2)   zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,     

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

4) porad i konsultacji; 

5) warsztatów, 

6) innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i     

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć 

rewalidacyjnych.  

4a. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są dla uczniów  

bezpłatne, a udział uczniów w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana także rodzicom i nauczycielom w 

formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

6.  Nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i 

uzdolnienia. 

7.  Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą w szczególności: 

1) w oddziale przedszkolnym – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 

   2)  w szkole – obserwacje pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na  

celu rozpoznawanie u uczniów: 

a. trudności w uczeniu się, w tym - u uczniów klas I-III- ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się, 

b. szczególnych uzdolnień. 

8.  W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej 

pracy i informują o tym wychowawcę klasy/oddziału przedszkolnego. 

9. Wychowawca informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia     

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy (jeśli stwierdzi taką 

potrzebę). 

10. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą   

psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w ust. 4, planuje on i 

koordynuje udzielanie uczniowi pomocy (ustala formy pomocy, okres ich udzielania, 

wymiar godzin).    
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11. Wychowawca udzielając uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracuje z 

rodzicami oraz z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, 

poradnią lub innymi osobami, o których mowa w ust. 3. 

12. W przypadku gdy uczeń wcześniej był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną,   

wychowawca planując udzielanie uczniowi pomocy, uwzględnia wnioski dotyczące 

dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami 

prawa. 

13. Zapisy w ust. 8-12 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie poradni. Przy planowaniu 

udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się zalecenia 

zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 

14. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (ustalenie 

form pomocy, okresu ich udzielania, wymiaru godzin) jest zadaniem Zespołu 

Wspierającego. 

15. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ust. 14, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin, są uwzględniane w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym (IPET), opracowanym zgodnie z przepisami prawa. 

15a.Na podstawie zaleceń wychowawcy klasy lub Zespołu Wspierającego, Dyrektor Szkoły 

ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą 

być przeznaczone na realizację tych form. 

16. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się jego   

rodziców.  

17. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami prawa. 

18. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania  pomocy oraz wymiarze godzin, w 

których poszczególne formy będą realizowane, Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez 

niego osoba niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia. 

19. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa System pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów  Szkoły Podstawowej nr 191 

im J. I. Kraszewskiego. 

 

Rozdział V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 31 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne 

przepisy. 

3. Szczegółowy zakres zadań wszystkich pracowników szkoły określa Regulamin pracy. 
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Nauczyciele 

§ 32 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, odpowiada 

za jakość tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

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

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

3. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem 

i podstawowymi funkcjami szkoły; 

2) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

3) dążyć do pełnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; 

5) wpajać szacunek, życzliwość, uczyć tolerancji dla każdego człowieka; 

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

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

światopoglądów; 

7) kształcić umiejętność posługiwania się językiem polskim przez uczniów i dbać 

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

8) inspirować do dokonywania wyborów, podejmowania decyzji oraz wyrażania 

własnych myśli; 

9) wdrażać uczniów do samodzielności; 

10) rozbudzać ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji; 

11) uchylono; 

12) przestrzegać obowiązujących na terenie szkoły regulaminów, procedur i innych 

dokumentów przewidzianych przepisami prawa. 

§ 33 

1. Do zadań nauczycieli należą w szczególności: 

1) realizowanie obowiązującego programu nauczania, programu wychowawczego 

i profilaktyki szkoły; 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 

poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie 

do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach; 

3) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim przez uczniów, dbałość 

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

4) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz 
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innych formach doskonalenia w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zgodnie ze 

szkolnym planem WDN; 

5) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności 

w nauce; 

6) systematyczne, rzetelne i obiektywne ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów 

zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania; 

7) prawidłowe, systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, 

terminowe dokonywanie wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, a 

także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć; 

8) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych uczniów, eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i udzielanie 

pomocy uczniom w ich przezwyciężaniu, w porozumieniu z wychowawcą; 

9) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał; 

10) współpraca z rodzicami (opiekunami) uczniów w kształceniu i wychowaniu 

ich dzieci; 

11) udział w zebraniach z rodzicami, 

12) przestrzeganie zapisów Systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wspierania uczniów  Szkoły Podstawowej nr 191 im J. I. Kraszewskiego; 

13) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu 

nauczania, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu 

maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, 

motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych 

opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o tym uczniów; 

14) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych 

(zgłaszanie zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

15) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w kole 

zainteresowań, kole przedmiotowym lub innej formie organizacyjnej; 

16) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów Kodeksu pracy; 

17) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i 

rodziców; 

18) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze. 

2. Zadaniem nauczyciela oddziału przedszkolnego jest systematyczne prowadzenie 

obserwacji pedagogicznych i analiz zachowania dzieci wraz z ich dokumentacją oraz 

przeprowadzenie analizy i oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna). 

3. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 
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kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

4. Nauczyciele, o których mowa w ust. 3.: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z 

innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z 

uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, 

realizowanym przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom 

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, 

w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi 

społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

5. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz 

zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi 

nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust.3., lub w których nauczyciele ci 

uczestniczą. 

§ 34 

Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom: 

1) pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw lekcyjnych zgodnie z grafikiem 

i Regulaminem dyżurów; 

2) sprawdzanie listy obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzanie 

tego w dziennikach zajęć; 

3) sprowadzanie uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej przez prowadzącego 

te zajęcia, przekazanie uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej; 

4) wzmożenie działalności profilaktycznej wśród grupy uczniów, która – w relacjach 

rówieśniczych – nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym 

uczniom; 

5) informowanie na bieżąco policji o zdarzeniach noszących znamiona wykroczeń 

i przestępstw, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży; 

6) zawiadomienie policji lub sądu o okolicznościach świadczących o demoralizacji 

nieletniego; 

7) reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów 

zasad zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, 

agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty; 



 22 

8) dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas wyjść i wycieczek oraz w innych 

sytuacjach sprawowania opieki nad dziećmi poza szkołą. 

§ 35 

1. Na terenie placówki powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa. Funkcję tę 

pełni pedagog szkolny. 

2. Do zadań koordynatora należy w szczególności: 

1) przyjmowanie od uczniów i nauczycieli informacji i uwag dotyczących 

bezpieczeństwa;  

2) integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych 

(Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego); 

3) współpraca z rodzicami, ze środowiskiem, z Kuratorium Oświaty, policją, Strażą 

Miejską, prokuraturą, sądem dla nieletnich i innymi instytucjami mogącymi pomóc 

szkole w rozwiązywaniu występujących w niej problemów; 

4) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole 

programu wychowawczego i programu profilaktyki; 

5) pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy 

z odpowiednimi służbami(policja, straż miejska oraz z instytucjami działającymi na 

rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży; 

6) promowanie problematyki bezpieczeństwa; 

7) dokumentowanie działań; 

8) doskonalenie własne.  

§ 36 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej nauczycielowi, zwanemu 

wychowawcą.  

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

1) otoczenie indywidualną opieką wychowawczą każdego z uczniów oddziału; 

2) opracowanie i realizowanie szczegółowego planu wychowawczego w oparciu o plan 

wychowawczy szkoły; 

3) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami (opiekunami) uczniów, 

udzielanie informacji, porad i wskazówek; 

4) planowanie i organizowanie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego; 

5) współpraca z nauczycielami uczącymi w oddziale, koordynowanie działań 

wychowawczych; 

6) współpraca z pedagogiem szkolnym; 
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7) dbanie o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły, uwypuklenie w tematyce godzin 

wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu uczniów na terenie szkoły oraz 

diagnozowanie przyczyn poczucia braku bezpieczeństwa u uczniów w szkole; 

8) przeciwdziałanie agresji wśród dzieci; 

9) przeznaczanie lekcji wychowawczych na realizację ciekawych i ważnych zagadnień 

zgodnych z zainteresowaniami uczniów, mających na celu wszechstronny ich rozwój; 

10) rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej, warunków życia i nauki wychowanków, 

sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, którzy wymagają działań 

profilaktycznych; 

11) sprawowanie opieki na wycieczkach, imprezach (dyskotekach) szkolnych 

i klasowych;  

12) ustalanie oceny z zachowania swoich wychowanków; 

13) systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji; 

14) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów; 

15) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom na terenie szkoły, 

16) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

17) wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy w zakresie udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z zapisami Rozdziału IV. Systemu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów  Szkoły Podstawowej nr 

191 im J. I. Kraszewskiego.   

§ 37 

1. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 

1) z urzędu; 

2) na pisemny wniosek wychowawcy; 

3) na pisemny wniosek 2/3 rodziców uczniów danego oddziału. 

2. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest w ciągu 14 dni zająć stanowisko wobec złożonego 

wniosku. 

 

Zespoły nauczycielskie 

§ 38 

1. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły nauczycielskie, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany 

przez Dyrektora, z wyjątkiem klasowego zespołu nauczycielskiego. 

2. W szkole funkcjonują następujące zespoły nauczycielskie: 

1) klasowy zespół nauczycielski; 

2) zespoły problemowo-zadaniowe: 

a) zespół przedmiotowy, 
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b) zespół diagnostyczny, 

c) inne. 

3) Zespół Wspierający. 

3.   Przewodniczący zespołu zobowiązany jest do przedstawienia Dyrektorowi Szkoły planu 

pracy zespołu na rok szkolny, harmonogramu spotkań członków zespołu, protokołów ze 

spotkań oraz sprawozdań na koniec I semestru i roku szkolnego. 

§ 39 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym jest wychowawca klasy. 

3. Wychowawca klasy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji. Dokumentem jest 

zeszyt, który zawiera skład zespołu klasowego, terminy spotkań oraz problematykę 

zebrań.  

4. Każdy zespół zobowiązany jest do 3 spotkań w semestrze, które odbywają się przed 

zebraniami z rodzicami, dniami otwartymi, według wskazań przewodniczącego lub 

członków zespołu. 

5. Dokumentacja klasowych zespołów nauczycielskich przechowywana jest przez 

Wicedyrektora Szkoły. 

6. Do zadań klasowych zespołów nauczycielskich należy: 

1) dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawów 

programów nauczania dla danego oddziału; 

2) planowanie, diagnozowanie realizacji ścieżek edukacyjnych; 

3) integrowanie treści między przedmiotowych; 

4) diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i szkolnego 

programu wychowawczego; 

5) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów danego oddziału; 

6) ustalenie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu 

klasowego oraz pojedynczych uczniów (studium przypadku); 

7) ustalenie dla całego zespołu uczniowskiego i poszczególnych uczniów zadań 

dostosowanych do zainteresowań i zdolności; 

8) organizowanie między przedmiotowych olimpiad i konkursów wiedzy; 

9) uzasadnianie wspólnych działań związanych z organizowaniem „zielonej szkoły”; 

10) doskonalenie swej pracy przez konsultacje, wymianę doświadczeń, otwarte zajęcia, 

lekcje koleżeńskie, opracowanie narzędzi badawczych; 

11) analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów; 

12) wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego; 

13) zachowanie tajności zwłaszcza w sprawach osobistych uczniów. 
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§ 40 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły 

przedmiotowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły. 

3. Do zadań zespołu przedmiotowego należą: 

1) opracowanie bądź uzgadnianie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów; 

2) uzgadnianie stanowiska w sprawie wyborów programu nauczania, zakupu niektórych 

środków dydaktycznych; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

doradztwo metodyczne dla młodych nauczycieli; 

4) organizowanie szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych. 

4. W szkole powoływane są następujące zespoły przedmiotowe: 

1) edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III); 

2) matematyczno-informatyczny; 

3) przyrodniczy i wychowania fizycznego; 

4) humanistyczny; 

5) języka angielskiego; 

6) uchylono. 

5. uchylono 

§ 41 

1. W szkole działa zespół diagnostyczny, który realizuje następujące zadania: 

1) opracowuje testy, badania wyników; 

2) analizuje wyniki klasyfikacji; 

3) analizuje wyniki testów, bada wyniki; 

4) porównuje osiągnięcia uczniów na poszczególnych etapach nauczania (początek 

kl. IV i koniec kl. VI); 

5) przekazuje Dyrektorowi wnioski i spostrzeżenia. 

2. Zespół diagnostyczny powołuje Dyrektor Szkoły na czas 1 roku szkolnego. 

3. uchylono 

4. Zespół diagnostyczny prowadzi dokumentację. Wyniki swojej pracy przedstawia 

w postaci tabel i wniosków. 

5. Dokumentacja związana z działalnością zespołu przechowywana jest przez Dyrektora 

Szkoły. 

§ 42 

1. Dyrektor Szkoły może tworzyć inne zespoły zadaniowe. 
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2. Zespoły te działają od momentu powołania i przedstawienia określonego zadania 

do realizacji. Ukończenie pracy w zespole jest równoznaczne z jego rozwiązaniem. 

§ 43 

1.   Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania jest obowiązany w szczególności: 

1) wypożyczać zbiory biblioteki w wypożyczalni i czytelni oraz do pracowni 

przedmiotowych; 

2) rozbudzać i rozwijać potrzeby czytelnicze uczniów; 

3) współpracować z nauczycielami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych 

w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia; 

4) udzielać  informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych;  

5) udzielać pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej; 

6) prowadzić ewidencję zbiorów i opracowywać je; 

7) gromadzić zbiory zgodnie z potrzebami szkoły oraz przeprowadzać ich selekcję; 

8) prowadzić dokumentację pracy biblioteki, prowadzić analizy stanu czytelnictwa; 

9) doskonalić warsztat swojej pracy. 

2.   Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, 

w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

9) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad organizacją i świadczeniem pomocy    

psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły; 

10) przewodniczenie i koordynowanie pracy Zespołu Wspierającego powołanego w celu    

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi posiadającemu 

orzeczenie; 
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11) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów. 

3.   Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w 

zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowanie jej zaburzeń;  

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;  

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

4.  Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami  i 

odchyleniami  rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

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

terapeutycznym; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

Inni pracownicy szkoły 

§ 44 

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania 

szkoły, utrzymanie obiektu w ładzie i czystości. 

2. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na 

wszystkie przejawy zachowania uczniów mogące stanowić zagrożenie dla ich 

bezpieczeństwa i zdrowia oraz informowania o tym nauczycieli. 

 

Rozdział VI. Uczniowie 

Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego 

§ 45 

1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego prowadzi się na wniosek 

rodziców dziecka.  

2. Do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 191 przyjmowane są dzieci 5-letnie i 

6-letnie zamieszkałe w Warszawie. Decyzję o naborze dzieci 5-letnich podejmuje organ 

prowadzący szkołę. 

3. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 

informatycznych. 
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4. Kryteria rekrutacji, liczbę punktów za kryteria, terminy postępowania rekrutacyjnego, 

wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów, sposób przeliczania punktów 

oraz terminy postępowania uzupełniającego, które będą obowiązywały w postępowaniu 

rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego określa Regulamin rekrutacji do oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego. 

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora Szkoły. Zasady działania komisji określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej 

w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego. 

6. Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Warszawa mogą brać udział w postępowaniu 

uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, 

jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. 

7. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje 

Dyrektor Szkoły. 

8. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci o odroczonym obowiązku 

szkolnym.  

9. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie 

przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem 

przedszkolnym oraz określić jego warunki. 

Zasady rekrutacji uczniów do szkoły 

§ 46 

1. Przyjęcie uczniów do klasy pierwszej dokonywane jest na podstawie zgłoszenia lub 

wniosku rodziców.  

2. uchylono 

3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku      

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

3a. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć także dziecko, które w danym   

roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor Szkoły przyjmuje dziecko, jeżeli: 

 1)  korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

 2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych może być prowadzone z wykorzystaniem 

systemów informatycznych.  

5. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy 

pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. 

6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na 

wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal 

będzie dysponowała wolnymi miejscami. 

7. Kryteria rekrutacji, liczbę punktów za kryteria, terminy postępowania rekrutacyjnego, 

wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów, sposób przeliczania punktów 

oraz terminy postępowania uzupełniającego, które będą obowiązywały w postępowaniu 
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rekrutacyjnym do klasy pierwszej określa Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego.  

8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora Szkoły. Zasady działania komisji określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej 

w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego. 

9. O przyjęciu dzieci do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, 

decyduje Dyrektor Szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w 

obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu. 

10. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez 

dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. 

11. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego może zostać odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok. Decyzję w sprawie 

odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko 

mieszka, na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego.   
 

11a.Wniosek, o którym mowa w ust. 11, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w 

którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. 
 

12. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje   

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 
 

13. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Decyzję w 

sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły, w obwodzie której 

dziecko mieszka, na wniosek rodziców.  
 

14. Wniosek, o którym mowa w ust. 13, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do 31 sierpnia. Do wniosku 

dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię z której wynika 

potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, wydaną przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym 

dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.  

 

Prawa i obowiązki uczniów 

§ 47 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości 

dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi; 

2) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły, pedagogowi szkolnemu 

i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, 

odpowiedzi i wyjaśnień; 
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3) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich; 

4) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych 

i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

5) opieki wychowawczej i warunków w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

6) odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, w okresie przerw świątecznych i ferii 

(nie zadaje się prac domowych); 

7) ustalania z nauczycielem daty i sposobu kontroli wiadomości z zakresu szerszego niż 

3 ostatnie tematy; 

8) dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie 

z opanowaniem materiału i powtórnego w uzgodnieniu z nauczycielem sprawdzenia 

i oceny wiedzy i umiejętności; 

9) jawnej, sprawiedliwej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swojego stanu wiedzy 

i umiejętności, oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie 

za wiadomości i umiejętności - zachowanie się w szkole i poza nią ocenia 

się odrębnie; 

10) do przywilejów jakie wynikają z prowadzonej samorządowej akcji „Szczęśliwy 

numerek". 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego człowieka; 

2) dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu; 

3) systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się 

do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych, a także niezakłócania 

przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie; 

4) przedstawiania w określonym terminie (do 14 dni), pisemnego usprawiedliwienia 

nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie oświadczenia rodziców 

o uzasadnionej przyczynie nieobecności; 

5) kulturalnego zachowania się w szkole w stosunku do kolegów, nauczycieli, 

pracowników szkoły oraz poza jej terenem; 

6) właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów; 

7) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie pali 

papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków, dba o czysty i schludny 

wygląd; 

8) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.; 

9) noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych, sprawdzianów 

zewnętrznych i wewnętrznych, imprezach poza szkołą, podczas poloneza 

na zakończenie klas szóstych; 

10) noszenia na co dzień jednolitego stroju uczniowskiego: kamizelki z tarczą szkoły, w 

terminie od 1 października do 31 marca każdego roku szkolnego; 

11) wyłączania podczas zajęć edukacyjnych i opiekuńczych telefonów komórkowych 

oraz innych urządzeń elektronicznych.  
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3. Obowiązek noszenia jednolitego stroju uczniowskiego uchyla się: 

1) podczas lekcji wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych; 

2) w każdy piątek;  

3) w innych uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji wychowawcy lub 

Dyrektora Szkoły.  

4. W okresach, gdy noszenie jednolitego stroju uczniowskiego nie jest obowiązkowe, 

uczniowie mogą nosić koszulki/bluzki z długim lub krótkim rękawem, w stonowanych 

kolorach o długości co najmniej do połowy bioder.  

5. Nagrywanie dźwięku lub obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń jest możliwe 

jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. 

Tryb odwoławczy w przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka w szkole 

§ 47a 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka na terenie szkoły, w tym zawartych w 

Konwencji o Prawach Dziecka, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć 

pisemną skargę lub pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni od daty zajścia. 

Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane i rozpatrywane. Skargi i wnioski 

adresowane do Dyrektora Szkoły muszą zawierać personalia i adres zgłaszającego oraz 

zwięzły opis zaistniałej sytuacji.  

2.  Każdą skargę lub wniosek osoba składająca może wycofać w terminie 3 dni od daty  

złożenia. 

3.   Skargi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane. 

4.  W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, wnoszący skargę lub wniosek jest 

zobowiązany, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od zawiadomienia o niemożności 

ustalenia przedmiotu sprawy - do złożenia dodatkowych wyjaśnień, z jednoczesnym 

pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę lub wniosek bez 

rozpatrzenia. 

5.  Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor Szkoły, który w celach doradczych może powołać   

Zespół w składzie: 

1) Wicedyrektor Szkoły; 

2) Pedagog szkolny; 

3) Opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia/dziecka przez pracownika szkoły, 

decyzję w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły. 

7.  Dyrektor Szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej, co do właściwości 

rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia skargi lub wniosku. W 

uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni od daty 

zgłoszenia, po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych. Odpowiedź pisemną 

Dyrektor Szkoły przekazuje osobiście lub przesyła pocztą. 

8.  Wszystkie złożone skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw ucznia/dziecka w szkole 

oraz sposoby ich załatwienia są dokumentowane. 
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9.   Szkoła informuje uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o trybie składania skarg w 

szkole oraz podaje nazwy instytucji, do których można się odwołać w przypadku 

naruszenia praw ucznia/dziecka: 

1) Rzecznik Praw Ucznia przy Mazowieckim Kuratorium Oświaty; 

2) Rzecznik Praw Dziecka. 

Kary i nagrody 

§ 48 

1. Uczeń może zostać nagrodzony za: 

1) celujące i bardzo dobre wyniki w nauce: 

a) na koniec kl. VI. za najwyższą średnią ocen w szkole, 

b) w klasach IV - VI za średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobre 

lub wzorowe zachowanie; 

2) szczególne osiągnięcia w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych; 

3) aktywną działalność na rzecz agend szkolnych (np. Samorządu Uczniowskiego, 

biblioteki, kół zainteresowań); 

4) udział w zawodach sportowych; 

5) działalność charytatywną na terenie szkoły i poza nią. 

2. Rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy lub nauczyciela wobec klasy; 

2) pochwała nauczyciela lub Dyrektora wobec całej szkoły; 

3) nagroda rzeczowa; 

4) dyplom; 

5) list pochwalny skierowany do rodziców; 

6) świadectwo z wyróżnieniem; 

7) stypendium za wyniki w nauce; 

3. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce określa Regulamin 

przyznawania stypendium. 

4. Wobec uczniów nieprzestrzegających statutu szkoły i uchybiających obowiązkom mogą 

zostać zastosowane następujące kary: 

1) upomnienie wychowawcy klasy; 

2) wpisanie uwagi do klasowego zeszytu pochwał i uwag /dzienniczka ucznia 

do wiadomości rodziców (opiekunów);  

3) obowiązek wykonania pracy społecznej na rzecz szkoły po uzgodnieniu z rodzicami; 

4) pozbawienie funkcji pełnionej w klasie lub w szkole; 

5) upomnienie lub naganę Dyrektora Szkoły; 

6) przeniesienie do równoległej klasy (w porozumieniu z rodzicami); 
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7) przeniesienie do innej szkoły (w porozumieniu z rodzicami) za zgodą kuratora 

oświaty; 

8) obniżoną ocena z zachowania. 

5. Dyrektor Szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie 

wpłynąć na postawę ucznia.  

O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy: 

1) notorycznie łamie przepisy regulaminów szkolnych; 

2) stosowane kary i środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów; 

3) zachowuje się w sposób demoralizujący, agresywny, zagrażający zdrowiu lub życiu 

innych uczniów; 

4) dopuszcza się czynów łamiących prawo. 

6. Wszystkie kary stosowane w szkole nie mogą naruszać godności osobistej ucznia. 

7. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec 

niego karze.  

8. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od nałożonej przez wychowawcę kary do 

Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od uzyskania informacji, której mowa w ust. 7.  

9. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Może 

zwrócić się o opinię do Rady Pedagogicznej, pedagoga, przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego. Dyrektor postanawia: 

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie podtrzymania kary; 

2) uchylić karę; 

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

10. Od kar nakładanych przez Dyrektora Szkoły przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 

Rozdział VII. Rodzice 

§ 49 

1. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, rodzice mają prawo do wychowania 

swoich dzieci a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny. 

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego 

i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 

§ 50 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych. 
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2. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie tych 

obowiązków należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego 

miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. W celu przymuszenia do wykonywanie tych obowiązków organy egzekucyjne mogą 

nałożyć grzywnę. 

§ 51 

1. W celu zapewnienia warunków do osiągnięcia jak najlepszych wyników kształcenia 

i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. 

W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do: 

1) zaznajomienia się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi 

w danej klasie i szkole; 

2) zapoznania się ze statutem szkoły oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów (WSO); 

3) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami w celu uzyskiwania informacji na 

temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce; 

4) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka 

i rodziny; 

5) porad pedagoga szkolnego; 

6) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

7) zapoznania się na początku roku szkolnego z harmonogramem stałych spotkań 

z nauczycielami (zebrania, dni otwarte). 

2. Do obowiązków rodziców należy: 

1) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy; 

2) wspieranie procesu nauczania i kształcenia; 

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom 

i innymi przejawami patologii społecznej. 

Współpraca między szkołą a rodzicami 

§ 52 

1. Szkoła ściśle współpracuje z rodzicami w zakresie kształcenia, wychowania 

i profilaktyki. 

2. Szkoła zachęca do współpracy rodziców w realizacji zadań programowych.  

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez 

regulamin Rady Rodziców. 

4. Rodzice współpracują z wychowawcą udzielając mu wszelkich niezbędnych informacji 

dotyczących ich dziecka. 

5. W celu przekazania rodzicom zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych oraz wymiany 

informacji o uczniu szkoła organizuje: 

1) zebrania z rodzicami; 
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2) dni otwarte; 

3) spotkania indywidualne. 

6. Spotkania z rodzicami odbywają się według harmonogramu ustalonego we wrześniu lub 

w zależności od potrzeb.  

7. W zebraniach z rodzicami mogą uczestniczyć również nauczyciele nie będący 

wychowawcami. 

8. Usprawiedliwianie nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych odbywa się 

z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) usprawiedliwienie powinno być zamieszczone w dzienniczku ucznia oraz zawierać 

termin nieobecności ucznia, datę i podpis rodzica lub innej uprawnionej osoby; 

2) nauczyciel potwierdza podpisem pod usprawiedliwieniem fakt jego przyjęcia; 

3) dopuszcza się ustne usprawiedliwienie nieobecności dziecka przez rodzica podczas 

bezpośredniego kontaktu z wychowawcą. 

9. Zwalnianie dziecka z zajęć edukacyjnych odbywa się z uwzględnieniem następujących 

zasad: 

1) zwolnienie z lekcji może nastąpić na pisemną lub osobistą prośbę rodzica lub innej 

upoważnionej osoby; 

2) zwolnienie powinno być zamieszczone w dzienniczku ucznia oraz zawierać godzinę 

zwolnienia ze szkoły, datę i podpis rodzica lub innej uprawnionej osoby; 

3) wychowawca potwierdza podpisem pod zwolnieniem jego przyjęcie; 

4) podczas nieobecności wychowawcy zwolnienie podpisuje nauczyciel, który 

prowadził z uczniem ostatnie zajęcia przed wyjściem ze szkoły; 

5) zwolnienie zaakceptowane podpisem wychowawcy lub nauczyciela wymaga 

potwierdzenia pieczęcią szkoły w szkolnym sekretariacie; 

6) fakt zwolnienia ucznia ze szkoły odnotowuje w zeszycie zwolnień osoba 

upoważniona przez Dyrektora. 

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe 

§ 53 

1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie ma zastosowanie Ustawa o systemie oświaty 

oraz przepisy wykonawcze. 

2. Statut szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. 

3. Do zmian w statucie szkoły uprawniona jest Rada Pedagogiczna.  

4. Zmiany mogą być dokonane: 

1) w przypadku zmian przepisów oświatowych; 

2) na wniosek co najmniej jednego z organów szkoły; 

3) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
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4) na wniosek organu prowadzącego szkołę. 

5. W wypadku nowelizacji treści statutu upoważnia się Dyrektora Szkoły do sporządzenia 

tekstu jednolitego statutu szkoły. 

6. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2009 roku. 
 

 

 

 


