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STATUT PUBLICZNEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 9 

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 
W PRUSZKOWIE 

 
Podstawa prawna: 

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r., poz. 1943, ze. zm.). 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2017r. poz. 59 ze 
zm.) 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
Oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60 ze zm.). 

– Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2017r. poz. 1189 ze zm.) 
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkól i publicznych przedszkoli (Dz. U. 
2017r. poz.649 ). 

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie 
wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 1611). 

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia  2017 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591). 

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz. U. 2017., poz. 1534). 

– Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ          
20 listopada 1989 r. ( Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 
61 poz. 624,z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r. poz. 204, z 
późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1758). 

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki 
oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017r. poz. 
1569). 
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– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2003r. poz. 69 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w 
sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658). 

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w 
sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o 
życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 
rodzicielstwa, o wartości rodziny, życiu w fazie prenatalnej oraz o metodach i 
środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w 
sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r. Nr 36,poz. 155 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia  (Dz. U. z 1992r. Nr 36,poz. 155 z późn. zm.). 
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Rozdział I 
 INFORMACJE O SZKOLE 

§1 
1. Szkoła Podstawowa nr 9 znajdująca się pod adresem: 05-800 Pruszków                        

ul. Mostowa 6 jest publiczną ośmioklasową szkołą podstawową. 
2. Szkoła nosi imię: Marii Skłodowskiej – Curie. 

3. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Pruszków z siedzibą w Pruszkowie. 
4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Mazowiecki Kurator Oświaty. 

5. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści: Szkoła Podstawowa nr 9, 05-800 
Pruszków, ul. Mostowa 6 

6. Cykl kształcenia w szkole wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach 
edukacyjnych: 

1) I etap edukacyjny obejmuje oddziały klas I – III; 
2) II etap edukacyjny obejmuje oddziały klas IV – VIII. 

7. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 
8. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności. 
9. Szkoła realizuje ustalone dla tego typu szkoły: 

1) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych 
2) ramowy plan nauczania 

10. Szkoła realizuje wewnętrzne zasady oceniania na podstawie rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej. 

11. W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka, sklepik oraz gabinet profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

                                                                
II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH 
WYKONYWANIA 

§2 
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo Oświatowe oraz 

przepisach wydanych na jej podstawie. 

2. Szkoła zapewnia realizację prawa dzieci do kształcenia, wychowania i opieki 
odpowiednio do ich wieku, osiągniętego rozwoju i indywidualnych możliwości. 

3. Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia. 
4. Dba o jakość pracy szkoły. 

5. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego i zapewnia nauczanie w 
zakresie ramowych planów nauczania. 
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6. Zatrudnia nauczycieli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami na podstawie 
odrębnych przepisów. 

7. Realizuje podstawy programowe. 

8. Szkoła przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie oraz z innych obwodów 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Szkoła, w miarę swoich możliwości, zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – 
pedagogiczną.  

10. Celem szkoły jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które są 
niezbędne do dalszej edukacji.  

11. Przygotowanie uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego i fizycznego 
oraz przejmowania odpowiedzialności za własne zdrowie i proces uczenia się.  

12. Rozwijanie zdolności twórczych oraz wrażliwości estetycznej i moralnej. 
13. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne w tym: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar 
wychowawczy i obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 
dydaktycznego; 

2) program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób 
całościowy treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania 
o charakterze profilaktycznym skierowane do ucznia, nauczycieli i 
rodziców. 

14. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za 
niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, 
integracji społecznej oraz zatrudnienia. 

15. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie 
i zagrożonej niedostosowaniem społecznym. 

 

§3 
1. Zadaniem szkoły jest w szczególności: 

1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i 
organizację poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów; 

2) tworzenie bezpiecznych warunków pracy uczniom i pracownikom; 
3) realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego, promującego zdrowy 

styl życia i  zapobiegającego współczesnym zagrożeniom; 
4) organizowanie na życzenie rodziców nauki religii i etyki oraz wychowania do 

życia w rodzinie; 
5) zorganizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z 

zagranicy i obcokrajowców; 
6) umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień poprzez 

organizację zadań dodatkowych; 
7) organizowanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych i losowych potrzebne jest takie wsparcie; 
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8) zapewnienie możliwości korzystania z: 

a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 
b) biblioteki i czytelni multimedialnej; 

c) urządzeń sportowych; 
d) pracowni komputerowej z dostępem do Internetu 

9) organizowanie dożywiania uczniów z uwzględnieniem zasad zdrowego 
żywienia; 

10) stałe podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez: 
a) uczestnictwo nauczycieli i pracowników szkoły w różnych formach 

doskonalenia zawodowego; 
b) stosowanie technik informatycznych; 

c) analizowanie efektywności pracy szkoły w poszczególnych obszarach 
jej funkcjonowania; 

2. Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły we         
współpracy z rodzicami.                                 

 

§4 
1. Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców 

w dążeniu do: 
1) rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości z 

uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb; 
2) ochrony uczniów przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat w 

okresie w którym, rozwija się ich samodzielność. 
2. Program w zakresie wychowawczym obejmuje wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez 
nauczycieli. 

3. Program w zakresie profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych 
uczniów. Obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

4. Celem działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły jest: 

1) wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w 
wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, 
etycznym, moralnym i duchowym; 

2) rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata 
oraz o możliwościach ich rozwiązywania. 

5. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo – profilaktycznym jest: 

1) pełna realizacja celów i zadań wychowawczo – profilaktycznych 
zawartych w podstawach programowych szkoły podstawowej przez 
wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły; 
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2) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy 
o obecnych zagrożeniach jakie mogą zaburzyć proces wychowawczy 
uczniów; 

3) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony 
zdrowia; 

4) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych szkoły, domu i 
środowiska rówieśniczego; 

6. Zasady przyjmowania programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły oraz 
jego aktualizacji na dany rok określają odrębne przepisy. 

7. Program wychowawczo – profilaktyczny jest podstawą do opracowania 
programów wychowawczych dla każdego oddziału. 

8. Szkoła realizuje Program wychowawczo – profilaktyczny uchwalony przez Radę 
Rodziców. 

 

§5 
1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w celu wspierania 

potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków do aktywnego i 
pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniom w szkole, polega na 
rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości 
psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na 
funkcjonowanie w szkole. 

3. Nauczyciele i wychowawcy w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne 
potrzeby rozwojowe uczniów oraz inicjują działania wspierające. 

4. Dyrektor szkoły z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – 
pedagogicznej po uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno – 
pedagogiczną na terenie szkoły. 

5. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej w szkołach określają odrębne przepisy. 

6. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu 
problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności 
wychowawczych. 

7. Nauczyciele realizują w trakcie pracy z uczniem zalecenia z opinii wydawanych 
przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz dostosowują realizowany 
program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów. 

8. W ramach działań na rzecz podnoszenia jakości udzielanej w szkole pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, dyrektor określa sposób analizowania i 
monitorowania udzielanej pomocy. 

9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów danego oddziału koordynuje 
wychowawca klasy, a w szczególności: 
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1) informuje nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno 
– pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem; 

2) planuje i koordynuje udzielaną pomoc w ramach zintegrowanych działań 
nauczycieli oraz bieżącej pracy z uczniem. 

10. Pomoc psychologiczno pedagogiczna jest udzielana, w miarę możliwości szkoły, 
w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli 
w formie: 

1) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych; 
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych 

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
3) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

4) porad i konsultacji; 
11. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się 

rodziców ucznia. 
12. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy 
będą realizowane dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców ucznia. 

  

§6 
1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, 

niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym na 
podstawie odrębnych przepisów, na podstawie których szkoła zapewnia: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych 
indywidualnych możliwości ucznia; 

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

3) odpowiednie warunki nauki oraz środki dydaktyczne; 
4) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym poprzez działania 

wychowawcze wychowawcy oddziału i uczących nauczycieli  
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia objętego 

kształceniem specjalnym dotyczy: 
1) form prezentowania wiedzy i umiejętności; 

2) zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności; 
3) zadawanie prac domowych. 

3. Kryteria oceniania zachowania uczniów objętych kształceniem specjalnym 
uwzględniają indywidualne możliwości tych uczniów. 

 

§7 
1. Uczniowie nie będący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy 

pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych 
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państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych 
przepisach. 

2. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze 
środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych 
związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego. 

 

§8 
1. Szkoła organizuje zajęcia wychowanie do życia w rodzinie. 

2. Udział w zajęciach nie jest obowiązkowy. 
3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach jeżeli rodzic zgłosi pisemnie dyrektorowi 

rezygnację z tych zajęć. 
4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z tych zajęć 

5. Zasady organizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie określają odrębne 
przepisy. 

 

 §9 
1. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień 

poprzez: 
1) stymulowanie aktywności i kreatywności; 

2) budowanie wiary we własne możliwości; 
3) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. 

2. W ramach środków finansowych określonych przez organ prowadzący szkoła 
organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów. 

3. Organizowane są zajęcia wynikające z potrzeb rozwojowych uczniów oraz ich 
zainteresowań. 

4. Uczeń w zajęciach dodatkowych uczestniczy za zgodą rodziców. 
5. Na terenie szkoły mogą być organizowane odpłatne zajęcia dodatkowe . Udział w 

tych zajęciach określają odrębne przepisy. 
6. Uczniowie mają także możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
2) uzyskania od nauczycieli pomocy w przygotowaniu się do konkursów i 

olimpiad; 
3) udział w projektach edukacyjnych; 

4) indywidualnej pracy na lekcji i indywidualnych zadań domowych; 
5) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku 

nauki na podstawie odrębnych przepisów. 
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§10 
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym 

w szczególności: 
1) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i 

czystości; 
2) nieograniczony dostęp do środków czystości; 

3) dostosowanie planu zajęć do zasad higieny pracy umysłowej; 
4) przerwę śniadaniową i możliwość zjedzenia śniadania przy stole; 

5) przerwę obiadową i możliwość zjedzenia obiadu w stołówce szkolnej. 
2. Dyrektor  decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a 

także o tym jaka jest organizacja zajęć szkolnych. 
3. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy 

pracownicy szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków na poszczególnych 
stanowiskach pracy. 

4. Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, 
imprez turystycznych określają odrębne przepisy. 

5. Szkoła zapewnia zorganizowaną opiekę w czasie poza zajęciami dydaktyczno – 
wychowawczymi przewidzianymi organizacją roku szkolnego na świetlicy. 

6. Elementem wspomagającym działania szkoły w zapewnieniu uczniom i 
pracownikom szkoły bezpieczeństwa jest monitoring wizyjny. 

7. Zasady organizacji monitoringu wizyjnego, w tym zasady udostępniania jego 
nagrań, określają odrębne przepisy. 

8. Szkoła promuje zdrowy styl życia poprzez: 
1) kształtowanie nawyków higieny osobistej; 

2) promowanie ochrony zdrowia; 
3) kształtowanie nawyków zdrowego żywienia; 

4) zachęcanie całych rodzin do wspólnych zabaw i  ruchu na  świeżym 
powietrzu; 

9. Realizacja działań promujących zdrowie, odbywa się poprzez udział uczniów, 
nauczycieli i rodziców w różnych projektach, przedsięwzięciach, pokazach, 
spotkaniach z rodzicami, konkursach, olimpiadach, piknikach.  

 

§11 
1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 
2. Wymagania stawiane gabinetom profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej, w tym standard wyposażenia oraz warunki realizacji świadczeń  
  gwarantowanych pielęgniarki szkolnej, określają odrębne przepisy. 

3. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela 
pielęgniarka, a pod jej nieobecność pracownicy szkoły. 
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4. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

5. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej 
niezwłocznie informuje się rodziców. 

 

III 
NAUKA RELIGII I ETYKI W SZKOLE 

§12 
1. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii dla uczniów, 

których rodzice wyrazili wolę w formie pisemnego oświadczenia. 
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 jest ważne przez cały okres nauki ucznia 

w szkole, o ile rodzic nie dokona jego zmiany.   
3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być 

powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 
4. Dla uczniów, których rodzice świadomie zrezygnowali z nauki religii, szkoła 

zapewnia opiekę na terenie szkoły. 
5. Nauczyciele religii wchodzą w skład Rady Pedagogicznej szkoły, nie przyjmują 

jednak obowiązków wychowawcy. 
6. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego. 

7. Nauka religii odbywa się w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Ze względu na 
trudności lokalowe szkoły tygodniowy wymiar może wynosić 1 godzinę. Decyzję 
podejmuje biskup diecezji kościoła katolickiego. 

8. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

9. Ocena z religii jest wystawiana według obowiązującej skali ocen przyjętej 
w szkole. 

10. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z religii jest wliczana do średniej ocen 
ze wszystkich przedmiotów. 

11. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia 
z zajęć edukacyjnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Opiekę nad 
uczniami w tym czasie sprawują katecheci i wychowawcy klas. 

12. O terminie rekolekcji Dyrektor szkoły powinien być powiadomiony miesiąc 
wcześniej.  

13. Uczniowie, którzy uczestniczą w nauce religii innego wyznania niż katolickie, 
mają prawo do wpisania oceny rocznej na świadectwie szkolnym na podstawie 
świadectwa wydanego przez zwierzchników innych religii. 

14. Szkoła organizuje naukę etyki w wymiarze 2 godzin dla uczniów, których rodzice 
wyrazili wolę uczestniczenia w tych zajęciach.  

15. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z etyki jest wliczana do średniej ocen ze 
wszystkich przedmiotów. 

16. Jeżeli uczeń uczęszczał na etykę i religię, otrzymuje dwie oceny klasyfikacyjne 
wystawione według obowiązującej skali ocen. 
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IV 
ORGANA SZKOŁY 

§13 
1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły 
2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Rodziców 
4) Samorząd Uczniowski 

 
§14 

1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją   na 
zewnątrz; 

2.  Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w 
odrębnych przepisach dla: 

1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu 
administracyjnego, którym zarządza; 

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość 
gospodarki finansowej; 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji 
administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań 
administracyjno – prawnych na podstawie odrębnych przepisów; 

4) dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę 
Pruszków; 

5) przewodniczącego Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w 
Pruszkowie; 

6) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły; 

3. Dyrektor szkoły w szczególności: 
1) Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, a w szczególności: 
a) przekazuje pracownikom informacje o aktualnych przepisach prawa 

i problemach oświatowych oraz kontroluje przestrzeganie 
przepisów prawa; 

b) diagnozuje i ocenia działalność dydaktyczną, wychowawczą i 
opiekuńczą szkoły oraz inną działalność statutową w całości lub w 
wybranych obszarach; 

c) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań 
w zakresie jakości pracy szkoły; 

d) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o 
awans zawodowy, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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e) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli; 

f) dokonuje, na podstawie gromadzonych informacji, oceny pracy 
oraz oceny dorobku zawodowego nauczycieli, zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

4. Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy 
dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 3. 

5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły 
przekazane na piśmie lub złożone ustnie. 

 

§15 
1. W roku szkolnym, w którym szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się 

stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze. 

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć 
dodatkowe stanowisko wicedyrektora. 

3. Powierzenie tego stanowiska lub odwołanie z tego stanowiska dokonuje Dyrektor 
szkoły, z zachowaniem procedur określonych odrębnymi przepisami. 

4. Podczas nieobecności w pracy Dyrektora jego uprawnienia i obowiązki przejmuje 
wicedyrektor wskazany jako pierwszy, a w przypadku jego nieobecności, kolejny 
wicedyrektor. 

5. Wicedyrektor oraz inny nauczyciel pełniący funkcje kierownicze przejmuje na 
siebie część zadań dyrektora szkoły, w szczególności: 

1) pełni funkcję zastępcy Dyrektora w przypadku jego nieobecności; 

2) przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły; 
3) utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji z rodzicami uczniów; 

6. Zastępujący wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie Dyrektora, 
używając własnej pieczątki. 

7. Szczegółowy zakres uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora i osób 
zajmujących inne stanowiska kierownicze określa Dyrektor szkoły. 

 

§16 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji 

statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa. 
4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły 

Podstawowej nr 9 w Pruszkowie”, który określa: 
1) organizację zebrań; 

2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania; 
3) sposób dokumentowania działań rady; 
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4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

5. Rada Pedagogiczna realizuje kompetencje rady szkoły określone w ustawie. 
6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów; 

3) zatwierdzanie wniosków wychowawców klas i innych pracowników 
szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz kar; 

4) ocenianie efektów wdrażania wniosków i postanowień rady i ich wpływu 
na podnoszenie jakości pracy szkoły. 

 

§17 
1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców 

w danym roku szkolnym. 
2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe 

rodziców. 
3. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób 

przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Pruszkowie”. 

4. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we 
wszystkich działaniach szkoły. 

5. Rada Rodziców w szczególności: 
1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) uchwala Pogram Wychowawczo – Profilaktyczny;  
3) działa na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla szkoły; 

6. Za pośrednictwem Rady Rodziców rodzice współdziałają ze szkołą 
7. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa. 

 
§18 

1. Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół 
uczniów. 

2. Reprezentantami ogółu uczniów są wybierane na dany rok szkolny: 

1) trzyosobowe samorządy klasowe wyłaniane na zebraniach klasowych we 
wrześniu; 

2)  dwuosobowy zarząd samorządu uczniowskiego; 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa 

„Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 9 ‘ uchwalony 
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
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4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły 
wnioski i opinie w sprawach szkoły, a szczególnie dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania z programem nauczania i wymaganiami; 
2) prawo do jawnej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

3) prawo do wydawania gazetki szkolnej, prowadzenia tablicy ogłoszeń; 
4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, ekologicznej; 

5) prawo do wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna samorządu. 
5. Samorząd może posiadać własne fundusze, którymi dysponuje zarząd i rady 

klasowe w porozumieniu z opiekunami samorządu. Organizacja kiermaszy 
szkolnych, Pikniku Szkolnego. 

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem i opiekunem wolontariuszy może 
podejmować działania w zakresie wolontariatu. 

7. Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określa ustawa. 
8. Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczycieli „Opiekunów Samorządu”. 

 

§19 
1. Organa szkoły działają samodzielnie na postawie i w granicach prawa. 

2. Organa tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i 
zaufaniu. 

3. Działalność organów szkoły jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią 
inaczej. 

4. Organa szkoły, za pośrednictwem przewodniczących organów, mogą zapraszać na 
swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów. 

5. Podsumowanie pracy organów szkoły odbywa się na ostatnim zebraniu Rady 
Pedagogicznej w danym roku szkolnym. 

 

§20 
1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych 

organów jest dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie negocjacji, w których udział 
biorą wyłącznie członkowie tych organów. 

2. Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu 
ze spotkania negocjacyjnego. 

3. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze 
stron konfliktu. 

4. W przypadku, gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem sporu jest osoba 
wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt, po zaakceptowaniu przez 
strony konfliktu. 

5. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu Dyrektor zawiadamia organ prowadzący 
szkołę. 
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V 
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§21 
1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i 
letnich określają odrębne przepisy. 

2. Dyrektor publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz organizacji roku 
szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 
realizowane  w systemie klasowo – lekcyjnym, prowadzone pięć dni w tygodniu 
od poniedziałku do piątku. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

5. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach lub 
indywidualnie. 

6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
7. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

8. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy się z dniem 31 sierpnia 
następnego roku. 

9. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy: 
1) okres pierwszy trwa od pierwszego dnia zajęć edukacyjnych w danym roku 

szkolnym do 15 stycznia; 
2) okres drugi rozpoczyna się od 16 stycznia i trwa do końca zajęć edukacyjnych w 

danym roku szkolnym. 
10. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych w danym roku szkolnym,  określają odrębne 
przepisy. 

11. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 
dn. 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu 
finansowego szkoły. Arkusz organizacji opiniowany i zatwierdzony jest przez 
organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami. 

12. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor szkoły, z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 
rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

13. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, a formą pracy zajęcia 
edukacyjne. 

14. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym z uczniami całej klasy lub z grupami 
uczniów. 

15. Podział uczniów na grupy regulują odrębne przepisy. 

16. W szkole prowadzone są; 



 18 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w trakcie których realizowane są podstawy 
programowe z zakresu kształcenia ogólnego zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne które zostały włączone do szkolnego planu 
nauczania; 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) inne zajęcia dodatkowe oraz pozalekcyjne na podstawie odrębnych przepisów. 
17. Szkoła może przyjmować słuchaczy z zakładów kształcenia nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia 
zawartego między Dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi 
nauczycielami a szkołą wyższą. 

 

§22 
1. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację pracy szkoły z 

uwzględnieniem danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji 
organu prowadzącego podjętych w innym trybie. 

2. Organizacja pracy szkoły na dany rok szkolny zawiera w szczególności: 

1) przydział uczniów do danych oddziałów, dla których zaplanowano zajęcia 
dydaktyczno – wychowawcze; 

2) przydział zajęć dydaktyczno – wychowawczych realizowanych 
indywidualnie; 

3) przydział wychowawców do oddziałów; 
4) przydział nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zajęć edukacyjno – 

wychowawczych; 
5) organizację pracy asystentów i pomocy nauczycieli; 

6) czas pracy biblioteki i świetlicy szkolnej; 
7) organizację pracy pedagoga szkolnego, psychologa; 

8) organizację wydawania obiadów; 
9) organizację pracy pracowników obsługi i administracji; 

3. Podstawą organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych 
dla poszczególnych oddziałów, zespołów i uczniów. 

4. W klasach 1 – 3 zajęcia realizowane są w formie zajęć zintegrowanych w jednej 
izbie szkolnej z przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę w różnorodnych 
grupach, przy stołach, a także w odpowiednio przygotowanych kącikach zabaw. 

5. W klasach 1 – 3 uczniowie korzystają z odpoczynku pod nadzorem nauczyciela 
prowadzącego zajęcia. 

6. W klasach 4 – 8 zajęcia realizowane są w pracowniach. 

7. W klasach 4 – 8 pomiędzy zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi uczniowie 
korzystają z przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego. 
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§23 
1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 

1) sal lekcyjnych z wyposażeniem; 
2) biblioteki z czytelnią multimedialną; 

3) świetlicy; 
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej, spełniającego wymagania określone 

odrębnymi przepisami; 
5) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych; 

6) gabinetu terapii pedagogicznej; 
7) gabinetu psychologiczno- logopedycznego; 

8) sal gimnastycznych oraz zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 
9) pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 

10) szatni szkolnej; 
11) stołówki szkolnej 

2. Wszystkie szkolne komputery, z których korzystają uczniowie wyposażone są 
w programy blokujące treści internetowe mogące mieć szkodliwy wpływ na rozwój 
dzieci. 

 

§24 
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, to ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego 
wyboru szkoły ponadpodstawowej. 

2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielenie 
uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły 
ponadpodstawowej i kierunku kształcenia. 

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest poprzez: 
1) prowadzenie zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla 

uczniów klas 7 i 8; 
2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy 
wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych; 

b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z 
niepełnosprawnością w życiu zawodowym; 

c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami 
emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

d) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o 
aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, 
średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych 
stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia. 
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4. Plan działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, na dany rok szkolny, 
opracowuje nauczyciel realizujący zajęcia obowiązkowe z zakresu doradztwa 
zawodowego. 

 

                                            §25 
1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu 

zapoznawania uczniów z ideą wolontariatu jako dobrowolną i bezinteresowną 
pomoc innym. 

2. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest 
rozwijanie u uczniów postaw życzliwości, otwartości na potrzeby innych, 
empatii, tolerancji i asertywności. 

3. Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez: 

a) propagowanie życia bez agresji i uzależnień; 
b) stymulowanie rozwoju osobowości – do odpowiedzialności; 

c) kształtowanie postaw wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka; 
d) uwrażliwienie na pomoc dla zwierząt ze schroniska; 

e) koordynowanie udziału uczniów w działaniach organizacji 
pozarządowych. 

4. Nawiązanie współpracy szkoły z organizacją pozarządową, w której uczniowie 
będą wolontariuszami, odbywa się za zgodą rodziców.  

5. Działania uczniów z zakresu wolontariatu organizuje opiekun wolontariuszy w 
uzgodnieniu z rodzicami. 

6. Dyrektor szkoły i nauczyciele, w szczególności wychowawcy klas umożliwiają 
uczniom udział w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 
aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

                                            
§26 

1. Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka,  
1) biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły, pełniącą rolę szkolnego 

centrum informacji.  
2) z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły. 

3) uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, 
nauczyciele i inni pracownicy na podstawie legitymacji służbowej. 

4) uczniowie mogą korzystać z czytelni multimedialnej. 
2. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze / książki, czasopisma/ i dokumenty 

niepiśmiennicze / materiały audiowizualne, programy komputerowe /. 

3. Do zbiorów bibliotecznych należą: 
1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 
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2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych 
przedmiotów; 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 
5) czasopisma dla dzieci i młodzieży; 

6) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli; 
7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturowe; 

8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli; 
9) zbiory multimedialne; 

4. Funkcje biblioteki: 
1) służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
2) pełni w szkole rolę ośrodka informacji dla uczniów oraz służy pomocą 

i doradztwem nauczycielom. 
3) jest pracownią dydaktyczną ,w której zajęcia prowadzą nauczyciele 

bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze 
zgromadzonych zbiorów (prasa, kasety magnetowidowe, płyty CD) oraz 
Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. 

5. Organizacja biblioteki: 

1) bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor szkoły; 
2) lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni, która 

jest wyposażona w sprzęt audiowizualny i komputery z dostępem do Internetu. 
4. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami w zakresie: 
a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych 

uczniów; 
b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia; 

c) rozbudzania u uczniów szacunku do podręczników i odpowiedzialności za 
ich wspólne użytkowanie; 

d) organizowania pomocy w odrabianiu zadań domowych; 
2) nauczycielami w zakresie: 

a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów 
multimedialnych; 

c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów 
oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki; 

3) rodzicami w zakresie: 
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a) wyposażania uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i 
materiały ćwiczeniowe; 

b) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie 
wywiązania się z obowiązku dbania o wspólne podręczniki; 

c) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz 
sposobów przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i 
młodzieży. 

5. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi 
bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania 
lekcji bibliotecznych oraz wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów 
multimedialnych. 

6. Prawa i obowiązki czytelników biblioteki określa Dyrektor z uwzględnieniem 
zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

7. W ramach biblioteki funkcjonuje czytelnia w oddzielnym pomieszczeniu i 
księgozbiorem podręcznym. 

8. Biblioteka posiada Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej / ICIM/,  z 
dostępem do Internetu i  multimedialnych programów edukacyjnych. 

 

                                            §27 
1. W szkole działa świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”. 

2. Celem działania świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w 
czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w 
organizacji roku szkolnego 

3. Do zadań świetlicy należy: 

1) organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych; 
2) organizowania udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich zainteresowania 

i uzdolnienia; 
3) organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój 

uczniów; 
4) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego 

uczniów; 
4. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którzy 

pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na: 
1) czas pracy rodziców; 

2) inne okoliczności wymagające opieki. 
5. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na pisemny wniosek rodziców. 

6. Dyrektor w drodze zarządzenia, określa wzór wniosku o przyjęcie dziecka do 
świetlicy, który w szczególności zawiera: 

1) określenie czasu niezbędnej opieki nad dzieckiem; 
2) wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy; 
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3) podanie danych niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki nad 
dzieckiem. 

7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy oraz w salach 
lekcyjnych, czytelni, sali gimnastycznej i boisku szkolnym. 

8. Świetlica umożliwia uczniom pozostającym pod jej opieką odrabianie zadań 
domowych oraz relaks, w tym na świeżym powietrzu. 

9. Świetlica  organizuje dożywianie uczniów z uwzględnieniem zasad zdrowego 
żywienia. 

10. W czasie pozostawania pod opieką świetlicy, uczeń w uzgodnieniu z rodzicami 
ma prawo korzystać z zajęć pozalekcyjnych, zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno –pedagogicznej oraz innych zajęć organizowanych na terenie 
szkoły. 

11. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez osoby do tego upoważnione. 

12. Dyrektor określa szczegółowe zasady organizacji świetlicy szkolnej z 
uwzględnieniem praw i obowiązków ucznia będących pod opieką świetlicy oraz 
praw i obowiązków rodziców, których dzieci korzystają z opieki świetlicowej na 
ich wniosek. 

13. Pracą świetlicy kieruje kierownik świetlicy, a w przypadku, gdy nie ma 
stanowiska kierownika świetlicy – osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły 

6. Wychowawców świetlicy i wychowanków obowiązuje przestrzeganie zasad 
zawartych w statucie szkoły i regulaminie oraz procedurach obowiązujących 
w świetlicy. 

7. Kartę Uczestnika Świetlicy, regulamin oraz wszelkie dokumenty i informacje 
dotyczące pracy świetlicy można pobrać ze strony internetowej szkoły. 

 

                                            §28 
1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna zwana dalej „stołówką”. 
2. Stołówka organizuje dożywianie w formie obiadów. 

3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 
4. Zasady odpłatności za korzystanie z posiłków określają odrębne przepisy. 

5. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać nauczyciele i pracownicy szkoły. Stawka 
obiadowa jest ustalana przez dyrektora szkoły zgodnie z Ustawą o Systemie 
Oświaty. 

6. Zapisy na obiady szkolne są przyjmowane przez cały rok szkolny u intendentki. 
Ucznia na obiady szkolne mogą zapisać i wypisać tylko rodzice /prawni 
opiekunowie/. Warunkiem zapisania dziecka na obiady szkolne jest wypełnienie 
Karty Obiadowej oraz zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Stołówki 
Szkolnej. 

7. Zestawy obiadowe są opracowywane zgodnie z normą wiekową i gramaturą (jak 
również odpowiednią kolorystyką) przez intendentkę, a następnie zatwierdzane 
przez dyrektora szkoły. 

8. Posiłki są wydawane i spożywane w stołówce szkolnej w czasie wyznaczonych 
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przerw obiadowych dla danych klas, zgodnie z grafikiem dyżurów oraz pod opieką 
nauczycieli – wychowawców świetlicy szkolnej. 

9. Kartę obiadową, regulamin oraz wszelkie dokumenty i informacje dotyczące pracy 
stołówki można pobrać ze strony internetowej szkoły. 

10. Szczegółowe informacje dotyczące pracy stołówki szkolnej określa Regulamin 
Stołówki i Karta Obiadowa. 
 

                                            §29 
1. Na terenie szkoły funkcjonuje sklepik szkolny. 
2.  Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców, w drodze zarządzenia ustala jakie     

produkty żywnościowe będą dopuszczone do sprzedaży na terenie szkoły. 
 

VI 
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY 

§30 
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników 

obsługi. 

1) W szkole podstawowej może być zatrudniony asystent nauczyciela 
prowadzącego zajęcia w kl.1-3 lub asystent wychowawcy świetlicy. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne 
przepisy. 

3. Zakres zadań pracowników związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę: 

1) Pracownicy ekonomiczni i administracji: 
a) załatwianie bieżących spraw zgłaszanych przez uczniów i rodziców, 

b) niezwłocznie zawiadomić przełożonych o zauważonym zagrożeniu życia 
lub zdrowia lub wypadku, 

c) bieżący kontakt i współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami 
w sprawach uczniów, 

2) Pracownicy obsługi: 
a) reagować na wszelkie niewłaściwe i niebezpieczne zachowania uczniów, 

zgłaszać je nauczycielom dyżurującym, dyrekcji, pedagogowi, 
psychologowi, 

b) dozorować łazienki w czasie przerw pod kątem bezpieczeństwa uczniów – 
pomoc nauczycielom podczas dyżurów, 

c) pełnić stały dyżur na korytarzach w celu wspierania nauczycieli 
w sytuacjach koniecznych i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie 
lekcji, 

d) pomoc uczniom podczas posiłków na stołówce, 
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e) kontrola osób wchodzących na teren szkoły, 

f) otwieranie i zamykanie szatni szkolnych, 
g) zabezpieczanie pozostawionych ubrań i obuwia.                                                            

2) asystent nauczyciela: 
a) wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze 

i opiekuńcze, 
b) wspieranie wychowawcy świetlicy 
c) asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub 

wychowawcy świetlicy. 
 

§31 

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

2. Zadania nauczyciela: 
1) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych mu 

klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w 
programach i planie pracy szkoły, 

2) wzbogaca własny warsztat pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wnioskuje 
o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły, 

3) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 
uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 

4) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu 
o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

5) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich 
uczniów, 

6) informuje rodziców oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także Radę 
Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów, 

7) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w 
szkole i przez instytucje wspomagające szkołę, 

8) prowadzi dokumentację pedagogiczną zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych, 
9) ma obowiązek uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej.  
3. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych. 

4. Opuszczenie miejsca pracy nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 
warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą  przejmie w tym 
czasie inny pracownik szkoły. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne 
jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu 
nauczycielowi opieki nad taką grupą. 
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6. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu 
odpowiedniej opieki. 

7. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym 
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, 
wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

8. Doskonalenie nauczycieli może odbywać się za granicą, na podstawie umów 
międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez 
szkoły, organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organy 
administracji rządowej, zakłady kształcenia nauczycieli i placówki doskonalenia, 
programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub na zaproszenie podmiotów 
zagranicznych. 

9. Uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela: 

1) decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników 
i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, 

2) jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół – decyduje o treści programu koła 
lub zespołu, 

3) decyduje o ocenie cząstkowej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów, 
4) ma prawo wyrażania opinii dotyczącej zachowania uczniów, 

5) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych 
dla uczniów, 

6) odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły prowadzącym szkołę za: 
a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych, 

b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu 
przydzielonych, 

7) odpowiada służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie za: 
a) tragiczne skutki wynikłe z braku jego nadzoru nad bezpieczeństwem 

uczniów na zajęciach szkolnych, pozalekcyjnych, w czasie dyżurów mu 
przydzielonych, 

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku 
uczniowskiego, pożaru i innych zagrożeń zdrowia i życia, 

c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły 
przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikających 
z nieporządku oraz braku nadzoru i zabezpieczenia. 

                                                 
§32 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 
jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej 
„wychowawcą”. 

2. Wychowawca opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest ich 
rzecznikiem w środowisku szkolnym. 
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3. Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy: 

1) opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczo – 
profilaktycznej z wychowankami; 

2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie i 
koordynowanie realizowanych przez nich działań dydaktyczno – 
wychowawczych; 

3) współdziałanie z pedagogiem szkolnym, psychologiem w celu 
rozpoznania i zaspakajania indywidualnych potrzeb wychowanków; 

4) utrzymanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne 
informowanie ich o postępach dzieci oraz działaniach podejmowanych 
przez szkołę; 

5) włączenie rodziców w realizację programów pracy szkoły w tym w 
szczególności we wszystkie działania wychowawczo – profilaktyczne 
oraz bezpieczeństwa uczniów i ochrony ich zdrowia; 

6) kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie 
czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie 
odpowiedzialności administracyjnej wobec uczniów nie realizujących 
obowiązku szkolnego; 

7) przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami; 

8) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z 
odrębnymi przepisami. 

4.  Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich 
wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich 
rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące oddział klasowy. 

5. Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy: 

1) na uzasadniony wniosek wychowawcy wskazujący na przyczyny 
uniemożliwiające pełnienie tej funkcji; 

2) z inicjatywy własnej, w razie stwierdzenia w toku sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego, uchybień w wykonywaniu funkcji. 

 

                                       §33 
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo – zadaniowe. 
2. Pracą zespołu kieruje wybrany przez zespół przewodniczący zespołu, którego 

powołuje Dyrektor szkoły, 
3. Cele i zadania zespołu obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli celem uzgadniania sposobów 
realizacji programów nauczania, a także uzgadniania decyzji w sprawie 
wyboru programów nauczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 
sposobów badania wyników nauczania, 
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3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 
doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie przy organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także 
przy uzupełnianiu ich zaopatrzenia, 

5) wybranie programu nauczania oraz podręcznika spośród programów 
i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawienie 
Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia. 

 

                                       §34 
1. Nauczyciele bibliotekarze organizują pracę biblioteki jako interdyscyplinarnej 

pracowni wspierającej działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 
szkoły. 

2. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy: 
1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępniania zbiorów wypożyczalni i czytelni, 
b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury, 

c) udzielania informacji, 
d) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu 

samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji 
e) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką 

i pomagających bibliotekarzom w pracy, 
f) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie 

obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie 
czytelnictwa w poszczególnych klasach, 

g) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa 
(konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze, projekty itp.) 

h) gromadzenia i wypożyczania, udostępniania oraz 
przekazywania uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

i) biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą 
Rodziców, innymi bibliotekami oraz z instytucjami kulturalno – 
oświatowymi w zakresie organizowania  lekcji bibliotecznych i 
innych imprez czytelniczych. 

2) W zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

a) gromadzenia zbiorów zgodnie z profilem programowymi i 
potrzebami placówki, 

b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, 

opracowanie techniczne), 
d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych); 
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e) organizacji udostępniania zbiorów; 

f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru 
podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek 
tematycznych) 

3) W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom: 

a) systematycznie kontrolowanie wyposażenia biblioteki i 
zgłaszania Dyrektorowi awarii i uszkodzeń mogących zagrażać 
bezpieczeństwu uczniów i pracowników; 

b) stwarzanie warunków umożliwiających uczniom bezpieczny 
pobyt w bibliotece i czytelni w czasie przerw, przed lekcjami i 
po lekcjach; 

c) stwarzanie warunków umożliwiających uczniom odrabianie 
zadań domowych. 

3.  Obowiązki nauczycieli bibliotekarzy: 
1) odpowiadają za stan i wykorzystanie powierzonych im zbiorów; 

2) współpracują z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych 
przedmiotów; 

3) opiekują się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i 
pomagającym bibliotekarzom w pracy; 

3) sporządzają plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy; 
4) prowadzą miesięczną, okresową i roczną statystykę wypożyczeń, 
dziennik pracy biblioteki szkolnej, księgi inwentarzowe, rejestr ubytków, karty 
akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń; 

5) doskonalą warsztat pracy. 
4. Obowiązki wychowawcy – nauczyciela świetlicy: 

1) prowadzenie rekrutacji uczniów do świetlicy; 
2) prowadzenie zajęć zgodnie z programem pracy świetlicy; 

3) prowadzenie dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej; 
4) realizowanie zadań wychowawczo – opiekuńczych świetlicy zgodnie 

z zaplanowaną działalnością świetlicy szkolnej; 
5) kształtowanie postaw proekologicznych – udział w konkursach; 

6) wdrażanie uczniów do poszanowania wyposażenia świetlicy i zachowanie 
czystości; 

7) rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej; 
8) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań; 

9) sprawowanie opieki nad dziećmi w stołówce szkolnej; 
10) organizowanie pracy świetlicy zgodnie z kalendarzem imprez 

i uroczystości szkolnych; 
11) regularne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym. 
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VII 
UCZNIOWIE SZKOŁY 

§35 
1. Uczeń Szkoły ma prawo do: 

1) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole i na zajęciach 
organizowanych przez szkołę poza jej siedzibą;  

2) dobrze zorganizowanego procesu uczenia, wychowania i opieki, w tym 
znajomości planów i programów; 

3)   jawnej i sprawiedliwej oceny osiągnięć edukacyjnych i oceny zachowania; 
4)  zrzeszania się w organizacjach działających w szkole; 

5)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
6)   otrzymania pomocy w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym; 

7)   ochrony własności intelektualnej; 
8)   wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim; 

9) pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego, psychologa, dyrektora w 
przypadku potrzeby;    

10) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej 
sytuacji ekonomicznej lub życiowej; 

11) wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie, zwłaszcza 
w sytuacji konfliktu; 

12) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu; 
13) odwołania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy, który po rozpatrzeniu 

sprawy, w jego imieniu podejmuje negocjacje z nauczycielem; 
14)  odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych; 

15)  weekendów i ferii szkolnych bez zadawanych prac. 
2.    Uczeń ma prawo do informacji o: 

1)  podejmowanych decyzjach w jego sprawie zwłaszcza o przeniesieniu do innej 
klasy, szkoły, karach i nagrodach;  

2) programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych, zasadach i formach    
sprawdzania jego wiadomości; 

3.  Uczeń ma prawo do pobierania bezpłatnej nauki w zakresie ramowych planów 
nauczania oraz nauczania w kierunku jak najpełniejszego rozwoju jego 
osobowości. 

4.  Uczeń ma prawo do wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, a  
także możliwość wyrażania opinii na temat spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, 
samorządu. 

5.  Uczeń ma prawo do poszanowania godności – zakaz obrażania, poniżania, 
wyśmiewania, stosowania presji psychicznej oraz do poszanowania dobrego 
imienia i prywatnej własności. 
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6.   Uczeń ma prawo do opiniowania projektu oceny zachowana swoich kolegów. 

7. Uczeń ma prawo do  wyłonienia w demokratycznych wyborach swoich 
przedstawicieli oraz uzyskania od nauczycieli pomocy w pracy samorządu 
uczniowskiego. 

8.  Uczeń ma prawo do znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz zrozumiałego 
przekazu treści lekcji, a także do dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku 
trudności z opanowaniem wiedzy. 

9.  W przypadku łamania praw ucznia, uczeń i jego rodzice mogą złożyć skargę 
pisemnie lub ustnie do Dyrektora szkoły, który zobowiązany jest w ciągu 7 dni ją 
rozpatrzyć i w formie pisemnej powiadomić o swojej decyzji zainteresowane 
osoby. 

10.  Uczeń i jego rodzice mają prawo, na piśmie, do odwołania się od decyzji 
nauczyciela lub Rady Pedagogicznej do Dyrektora szkoły, który zobowiązany 
jest w ciągu 7 dni rozpatrzyć odwołanie i o swojej decyzji powiadomić pisemnie 
ucznia i jego rodziców. 

11.   Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od decyzji Dyrektora do organu 
nadzorującego szkołę. 

12.  W przypadku wystąpienia sporu między uczniem i nauczycielem lub innym     
pracownikiem szkoły, uczeń i jego rodzice mogą wystąpić o rozstrzygnięcie sporu 
przez Dyrektora szkoły lub organ nadzorujący szkołę, gdy rozstrzygnięcie 
Dyrektora jest niewystarczające. 

 

                                                          §36 

1. Do obowiązków ucznia należy: 

1) punktualne, systematyczne  przychodzenie do szkoły i aktywne uczestniczenie 
we wszystkich zaplanowanych dla niego zajęciach szkolnych; 

2) usprawiedliwianie każdej nieobecności na zajęciach; 
3) systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności; 

4) prowadzenie zeszytów przedmiotowych w obowiązujący sposób; 
5) umożliwienie sobie i innym uczniom pełnego uczestnictwa w zajęciach; 

6) godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz; 
7) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły; 

8) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
9) dbanie o wspólne dobro, porządek w klasie i w szkole; 

10) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia koleżeństwa, nauczycieli i innych 
osób; 

11) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i 
koleżeństwa; 

12) nie uleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości; 
13) szanowanie symboli państwowych i szkolnych; 
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2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad zwolnienia z zajęć edukacyjnych: 

1) zwolnienie ma formę pisemną; 
2) jest podpisane przez uprawnioną osobę; 

3) zwolnienie należy przekazać wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności, 
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, których zwolnienie dotyczy. 

3. Sposobem odnotowywania obecności ucznia podczas zajęć  lekcyjnych  i zajęć 
dodatkowych jest postawienie kropki, jako symbolu obecności ucznia na tych 
zajęciach, a stawianie pionowej kreski jako symbolu nieobecności ucznia. Zapis 
usprawiedliwienia nieobecności ucznia polega na zamianie pionowej kreski na (+) 
przez dopisanie do niej kreski poziomej. Symbolem zapisania spóźnienia jest 
otoczenie kołem kreski pionowej”. 

 

                                                          §37 
1. W szkole obowiązuje następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia w 

szkole: 
1) na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym wychowawca przekazuje 

rodzicom sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach 
lekcyjnych; 

2) usprawiedliwienie powinno mieć formę pisemną i zamieszczone powinno być 
w dzienniczku ucznia; 

3) rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego 
powrotu do szkoły;  

4) o przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia /np. pobyt w sanatorium lub 
szpitalu, przewlekła choroba/, rodzice są zobowiązani powiadomić 
wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie do szkoły; 

5) rodzice w ciągu 2 dni powinni telefonicznie lub osobiście poinformować o 
dłuższej nieobecności dziecka na zajęciach; 

6) jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie /7 
dni/, wychowawca natychmiast telefonicznie lub listownie powiadamia o tym 
fakcie rodziców ucznia; 

7) wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, gdy ma 
wątpliwości, co do wiarygodności usprawiedliwienia i zasadności powodu 
nieobecności; 

8) jeżeli istnieje konieczność zwolnienia ucznia z ostatnich w danym dniu lekcji / 
np. z powodu wizyty u lekarza/, powinien przynieść od rodzica informację 
pisemną w dzienniczku ucznia potwierdzającą ten fakt. 

9) W sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia 
ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor szkoły. 

 

                                                          §38 
1. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz:  
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1) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających; 

2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą 
stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia; 

3) stosowania jakiekolwiek formy przemocy; 
4) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły, urządzenia muszą być wyłączone przez cały czas pobytu ucznia 
w szkole; 

5) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich, a także robienie zdjęć. 
2. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą i w obecności 

nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyżurującego lub nauczyciela świetlicy. 
3. W razie nagłych przypadków, z uzasadnionych przyczyn możliwe jest nieodpłatne 

skorzystanie przez ucznia z telefonu w sekretariacie szkoły. 
 

                                                          §39 
1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane, a uczeń nie może znaleźć rozwiązania tej 

sytuacji, o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora. 

2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca oddziału: 
1) zapoznaje się z opinią stron; 

2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu 
wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego; 

3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog 
przekazuje sprawę Dyrektorowi; 

4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy 
uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje 
Dyrektor. 

3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego 
pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i 
dyrektora, którzy: 

1) zapoznają się z opinią stron; 
2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego 

polubownego rozwiązania; 
3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy 

stronami, Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania 
sprawy. 

4.   Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku 
łamania jego praw. 

5.   Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora w toku 
postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 

                                                          §40 
1. Uczeń może otrzymać nagrody za: 
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1) bardzo dobrą naukę i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie; 

2) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, konkursach; 
3) pracę na rzecz szkoły i innych uczniów; 

4) wzorową postawę. 
2. Ustala się następujące formy nagród: 

1) pochwała ustna nauczyciela w klasie; 
2) pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców; 

3) pochwała ustna Dyrektora w klasie; 
4) pochwała pisemna Dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców; 

5) dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa; 
6) list gratulacyjny do ucznia i jego rodziców; 

7) nagrody rzeczowe i dyplomy w konkursach międzyszkolnych i 
organizowanych przez szkołę lub klasę; 

8) nagrody specjalne – stypendium ufundowane przez Prezydenta Miasta 
Pruszkowa, Dyrektora szkoły, Radę Rodziców; 

9) nagroda za 100 % frekwencję. 
3. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Rady Pedagogicznej, 

Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców. 
4. Stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor szkoły 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Szczegółowe kryteria przyznawania 
stypendium określa regulamin. 

5. Uczeń i jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia w formie pisemnej, do przyznanej 
nagrody do Dyrektora, zawierające uzasadnienie, w terminie 7 dni od dnia 
poinformowania o przyznanej nagrodzie. 

6. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni od dnia złożenia pisma i w 
formie pisemnej odpowiada rodzicom informując o zajętym stanowisku. 

7. W przypadku niezadawalającej odpowiedzi Dyrektora uczniowi i jego rodzicom 
przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę 
 

                                                          §41 
1. Wobec uczniów łamiących przepisy szkolne stosuje się kary, które nie mogą 

naruszać ich nietykalności i godności osobistej. 

2. Ustala się hierarchię osób udzielających kary: 
1) nauczyciel uczący lub dyżurujący; 

2) wychowawca klasy lub jego zastępca; 
3) pedagog szkolny, psycholog szkolny; 

4) zastępca dyrektora; 
5) Dyrektor szkoły. 
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3. Rodzaje kar i konsekwencji za zachowanie: 

1)  ustne upomnienie indywidualne nauczyciela; 
2) ustne upomnienie ucznia przez nauczyciela w obecności klasy; 

3) wpisanie uwagi do dzienniczka i do zeszytu spostrzeżeń; 
4) pisemne lub słowne zawiadomienie rodziców ucznia przez nauczyciela; 

5) bezpośrednia rozmowa nauczyciela z rodzicami ucznia, a także z uczniem w 
obecności rodziców / jeżeli zachodzi taka konieczność/; 

6) bezpośredni nadzór pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawcy  w formie 
uzgodnionej z rodzicami; 

7) rozmowa nauczyciela z uczniem w obecności wicedyrektora lub Dyrektora 
szkoły; 

8) rozmowa nauczyciela z rodzicami z udziałem Dyrektora szkoły, a także z 
uczniem w obecności rodziców / jeżeli zachodzi taka konieczność/; 

9) w przypadku długotrwałego braku poprawy zachowania ucznia, szkoła 
zawiadamia sąd, prokuraturę, Policję lub inne instytucje. O tym fakcie 
powiadamia rodziców ucznia. 

10) na wniosek Rady Pedagogicznej, przeniesienie ucznia do innej klasy przez 
Dyrektora szkoły; 

11) na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora 
oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku jeśli zastosowane 
wcześniej kary nie spowodowały poprawy w zachowaniu ucznia, a zmiana 
środowiska szkolnego może wpłynąć na poprawę jego zachowania. 

4. Możliwe kary dodatkowe, udzielane łącznie z karami ujętymi w ust.3 to: 

1) zakaz brania udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, o ile nie umożliwi 
to realizacji podstaw programowych; 

2) w uzgodnieniu z rodzicami , wykonanie przez ucznia dodatkowych czynności 
na rzecz społeczności szkolnej; 

3) zawieszenie prawa reprezentowania szkoły na zewnątrz; 
4) zwolnienie z funkcji pełnionych w szkole lub klasie; 

5) odkupienie, naprawienie /wypranie /, pokrycie kosztów naprawy zniszczonego 
mienia; 

6) czasowy obowiązek meldowania się np. u pedagoga; 
5. W przypadku niedostosowania się do zasad korzystania z telefonów komórkowych 

na terenie szkoły, uczeń wyłączony telefon odnosi do sekretariatu szkoły lub 
oddaje nauczycielowi na którego lekcji użył telefonu lub wychowawcy. O tym 
fakcie wychowawca informuje  rodziców. Rodzice mają obowiązek odebrać 
telefon z sekretariatu szkoły lub od wychowawcy. 

6. Nauczyciel o każdej wymienionej karze informuje rodziców ucznia. 
7. W wyjątkowych sytuacjach zastosowanie kary wobec ucznia może nastąpić 

łącznie lub z pominięciem kar w ust.3. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor 
szkoły po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących ucznia. 
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8. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od kar: 

a) do wychowawcy, który ma 3 dni na rozpoznanie sprawy; 
b) jeżeli uczeń nie jest usatysfakcjonowany działaniami wychowawcy ma prawo 

odwołać się do pedagoga szkolnego; 
c) uczeń ma prawo odwołania w ciągu 3 dni do Dyrektora szkoły, gdy  działania 

pedagoga szkolnego nie są satysfakcjonujące; 
d) Dyrektor w ciągu 3 dni zobowiązany jest do rozpoznania odwołania i podjęcia 

decyzji. 
9. W przypadku nie zadawalającej decyzji Dyrektora szkoły, uczniowi i jego 

rodzicom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę. 
 

                                                          §42 
1. Szkoła w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych dba o 

estetykę wyglądu ucznia. 

2. W szkole obowiązuje strój: codzienny, sportowy i galowy. 
3. Uczniów obowiązuje zmienne obuwie. 

4. Codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, skromny, czysty i funkcjonalny. 
5. Codzienny strój nie może eksponować odkrytych ramion, pleców, brzucha, 

głębokich dekoltów i manifestować przynależności do subkultur młodzieżowych. 
6. W szkole uczeń nie może mieć makijażu, pomalowanych paznokci, pomalowanych 

włosów, ekstrawaganckich fryzur, kolczykowania ciała, gadżetów militarnych. 
7. Podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych obowiązuje zmiana 

obuwia i stroju na strój sportowy. 
8. Strój sportowy ucznia to: sportowa podkoszulka i spodenki sportowe lub dres i 

obuwie sportowe. 
9. Podczas uroczystości szkolnych, wyjść poza teren szkoły o charakterze 

reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych, ucznia obowiązuje strój galowy. 
10. Strój galowy ucznia stanowi: 

1) dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica i biała bluzka; 
2) dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula. 

 
 
 
 
 

VIII 
WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
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I RODZICAMI 
§43 

1. W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań szkoła dla zapewnienia 
prawidłowego rozwoju uczniów współpracuje z następującymi instytucjami: 

1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: 
a) spotkania z opiekunem z PPP na terenie szkoły  raz w miesiącu. 

W spotkaniu bierze udział pedagog i psycholog szkolny. 
b) szkolenie Rady Pedagogicznej przez specjalistę z PPP. 

c) przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów. 
d) przeprowadzenie diagnozy psychologicznej wskazanych uczniów. 

e) umożliwienie udziału wskazanych uczniów w terapii indywidualnej 
i grupowej w poradni. 

f) przeprowadzenie konsultacji i szkoleń dla rodziców. 
g) konsultacje telefoniczne ze specjalistami z PPP, 

2)  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: 
a) udział uczniów w konkursach; 

b) zgłoszenie pisemne potrzeby objęcia rodziny ucznia opieką asystenta 
rodzinnego, 

c) pisemne zgłoszenie prośby o doraźną pomoc materialną dla ucznia, 

d) przeprowadzenie dla rodziców warsztatów psychoedukacyjnych, 
e) przeprowadzeniu na terenie szkoły warsztatów dla uczniów, 

3) Współpraca z Policją polega na: 
a) doraźnej pomocy funkcjonariuszy w sytuacji niebezpiecznego zachowania 

się ucznia w szkole, 
b) zgłaszaniu przez szkołę do Sekcji Nieletnich wszelkich zachowań uczniów 

mających charakter przemocy  wobec innych uczniów lub pracowników 
szkoły, 

c) zgłaszaniu przez szkołę do Sekcji Nieletnich wszelkich działań uczniów 
mających znamiona przestępczości, 

d) na pisemną prośbę z Sekcji Nieletnich wydaje się ze szkoły opinie 
o uczniach. 

4) Współpraca z Sądem polega na: 
a) kontaktowaniu się z kuratorami sądowymi, którzy opiekują się uczniami 

naszej szkoły, 
b) zgłaszaniu na piśmie do Sądu próśb o wgląd w sytuację rodziny uczniów, 

c) zgłaszaniu na piśmie do Sądu próśb o wyrażenie zgody na umieszczenie 
ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze w odpowiednich ośrodkach, 

d) na wydawaniu opinii o uczniach , na pisemną prośbę z Sądu.  
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2. Rodzice uczniów ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swojego   
dziecka, zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do 
dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. 

4. Rodzice zapewniają regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne i 
usprawiedliwianie jego nieobecności w sposób określony w statucie szkoły. 

5. Rodzice są zobowiązani do przekazania nauczycielom rzetelnej informacji o 
istotnych faktach mogących mieć wpływ na proces dydaktyczno-wychowawczy 
oraz o aktualnym stanie zdrowia dziecka. 

6. Rodzice uczestniczą w procesie wychowawczym szkoły poprzez: 
1) udział w zebraniach rodziców, dniach otwartych i spotkaniach 
indywidualnych; 
2) współdziałanie z wychowawcą i innymi nauczycielami w celu wspierania 
szkolnego procesu dydaktyczno-wychowawczego; 
3) opiniowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

7. Rodzice mają prawo: 
1) zapoznania się z dokumentami szkoły; 

2) uzyskiwania informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka; 
3) uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka według odrębnych 

przepisów; 
8. W przypadku zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, stosowania przemocy 

wobec dzieci, demoralizacji, wykorzystywania seksualnego i innych naruszeń 
praw dziecka, szkoła musi zwrócić się do organów władzy publicznej o ochronę 
dziecka, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Rodzice zasłużeni w pracy na rzecz klasy i szkoły i  dla dobra dzieci są 
nagradzani. 

 

IX 
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW  W SZKOLE 

I POZA SZKOŁĄ 
§44 

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz podczas 
zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią. 
1) Dyrektor szkoły odpowiada za stworzenie bezpiecznych warunków do 

przeprowadzenia zajęć w szkole. 
2) W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

budynek szkoły wewnątrz, na zewnątrz oraz teren wokół szkoły i boiska 
szkolne zostały objęte nadzorem kamer   w  ramach monitoringu wizyjnego. 
Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w sekretariacie szkoły. 
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3) Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 14 dni, zasady wykorzystania zapisu 
monitoringu są określone w programie profilaktyki szkoły. 

4) Dostęp do danych z monitoringu mają osoby upoważnione przez Dyrektora 
szkoły.  W uzasadnionych przypadkach dostęp do danych mogą mieć także 
funkcjonariusze Policji. 

5) Monitoring wizyjny nie obejmuje sal dydaktyczno – wychowawczych i toalet. 
6) Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice /prawni opiekunowie/ są 

informowani o monitoringu oraz zasadach jego wykorzystania.   
7) Pielęgniarka sprawuje opiekę nad zdrowiem uczniów w szkole. Współpracuje 

z nauczycielami w zakresie promowania i realizacji edukacji zdrowotnej.                             
8) Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za stan szkolenia pracowników w zakresie 

bhp. 
9) Zadania nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie 

lekcji, zajęć i przerw w obiektach szkolnych:  
a) każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, w którym 

prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenie musi niezwłocznie sam usunąć, 
albo zgłosić kierownictwu szkoły, 

b) kontrolować  obecność uczniów na każdej lekcji oraz reagować na nagłe 
„zniknięcie” ucznia ze szkoły, 

c) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku każdy prowadzący zajęcia 
musi szczególnie zadbać o: wyłączenie głównego zaworu gazu, wyłączenia 
napięcia prądu elektrycznego ze stanowisk uczniowskich, kontrolowanie, 
czy gaśnica  znajduje się we właściwym miejscu, uniemożliwienie uczniom 
dostępu do substancji trujących, opracowanie regulaminu pracowni, 
a w nim zasad bezpieczeństwa i zapoznanie z nim uczniów na początku 
roku szkolnego, 

d) w salach i na boiskach nauczyciel musi sprawdzić sprawność sprzętu 
sportowego przed rozpoczęciem zajęć, zadbać o dobrą organizację zajęć 
i zdyscyplinowanie uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie 
muszą być asekurowani przez nauczyciela. Nie wolno wydawać dzieciom 
(bez zezwolenia nauczyciela) sprzętu sportowego, 

e) nauczyciel prowadzący wychowanie fizyczne zobowiązany jest do 
pełnienia dyżurów w czasie przerw, w czasie rozbierania i ubierania się 
uczniów, 

f) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać 
niebezpiecznym zabawom i zachowaniom; dyżur musi być pełniony 
aktywnie, 

g) w razie konieczności nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw 
międzylekcyjnych na boisku szkolnym. 

2. Na pierwszych lekcjach w danym roku szkolnym nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów oraz wychowawcy klas zapoznają uczniów z regulaminami 
poszczególnych pracowni oraz zasadami bezpieczeństwa na przerwach, w drodze 
do i ze szkoły.  
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3. Bezpieczeństwo na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych reguluje 
regulamin organizowania wyjść i wycieczek szkolnych. 

4. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – od momentu jego przyjścia do 
szkoły do momentu jego wyjścia ze szkoły. 

5. Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla 
grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły. 

6. Każdy nauczyciel po ostatniej lekcji w danej klasie, sprowadza uczniów tej klasy 
do szatni i jest z nimi do czasu opuszczenia jej przez tych uczniów.                                             

                                        

X 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§45 
1. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę 

podaje się nazwę szkoły umieszczoną na pieczęci urzędowej. 
2. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

3. Na ceremoniał szkolny składa się: 
1) ślubowanie klas pierwszych na sztandar szkoły; 

2) uroczyste przekazanie sztandaru przez kończące szkołę klasy ósme klasom 
siódmym. 

4. Poczet sztandarowy stanowią uczniowie klas najstarszych, którzy otrzymali 
promocję do tychże klas z wyróżnieniem. 

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
6. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają 

odrębne przepisy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Statut  zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej 13 listopada  2017 r. 

 
 



 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             

STATUT 
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NR 9 
im. Marii  
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                                 - Pruszków 2017r.- 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI 
 
X. Nazwa i adres szkoły 
XI. Inne informacje o szkole 
XII. Cele i zadania szkoły 
XIII. Nauka religii w szkole 
XIV. Zadania pedagoga, psychologa szkolnego i logopedy 
XV. Bezpieczeństwo w szkole 
XVI. Organy szkoły 
XVII. Dyrektor szkoły 
XVIII. Rada Pedagogiczna 
XIX. Rada Rodziców 
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XI.   Samorząd Uczniowski 
XII.  Wicedyrektor szkoły 
XIII. Organizacja szkoły 
XIV.  Praktyki 
XV.   Żywienie 
XVI.  Biblioteka szkolna 
XVII. Świetlica szkolna i stołówka 
XVIII. Szkolna pracownia komputerowa 
XIX. Pomieszczenia szkolne 
XX. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
XXI. Zespoły nauczycielskie 
XXII. Wychowawca klasy 
XXIII. Uczniowie szkoły 
XXIV. Prawa i obowiązki ucznia 
XXV. Postanowienia końcowe 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Regulamin Rady Rodziców. 
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 
3. Regulamin Rady Pedagogicznej. 
4. Regulamin Szkoły. 
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STATUT PUBLICZNEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 9 

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 
W PRUSZKOWIE 

 
Podstawa prawna: 

– Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

– Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 62 
z późn. zm.). 

– Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i 
organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2013 r. poz. 532). 
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– Ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o 
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2013 
r. poz. 1265). 

– Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych  
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkolach 
publicznych (Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 843). 

– Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i 
matury (Dz. U. z 2015r. poz. 959). 

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) – dodany rozdział 3a i 3b. 

 

 

 
                                                 

 
 
 
 
 
 
I 

NAZWA I ADRES SZKOŁY 
§1 

Szkoła nosi nazwę:  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej – Curie 
05-800 Pruszków, ul. Mostowa 6 
 

II 
INNE INFORMACJE O SZKOLE 

§2 
12. Szkoła jest publiczną sześcioklasową szkoła podstawową  
13. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Pruszków. Organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty. 
14. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 


