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ROZDZIAŁ 1 

ZAGADNIENIA WSTĘPNE 

§1 

1. Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Zdzisława Krzyszkowiaka z Oddziałami 

Sportowymi w Bydgoszczy. 

2   Od roku szk. 2019/20 funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 27 oddziały przedszkolne       

dla dzieci w wieku 3-6 lat. 

3. Siedzibą szkoły budynek przy  ul. Sielskiej 34, 85-790 Bydgoszcz. 

4. Szkoła Podstawowa nr 27 jest szkołą publiczną, które działa na podstawie 

obowiązujących przepisów prawnych. 

5. Ilekroć w dalszej części statutu nie została sprecyzowana nazwa szkoły, należy przez to 

rozumieć Szkołę Podstawową Nr 27 w Bydgoszczy.  

6. Szkoła podstawowa powstała 3 września 1963 r. jako Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Fordonie, z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 w Fordonie, ul. Wyzwolenia 4.  

    8 września 1964 r. została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Wiejskiej, obecnie      

    ul. Sielskiej 34.  

1 stycznia 1973 r. po przyłączeniu Fordonu do Bydgoszczy, szkoła otrzymała nr 27.  

8.   Szkoła podstawowa posługuje się skrótem swojej nazwy SP 27 w Bydgoszczy. 

 

 

§2 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Bydgoszcz siedzibą przy ul Jezuickiej 1,  

85-102 Bydgoszcz 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty. 

 

§3 

1. Czas trwania cyklu kształcenia uczniów w szkole podstawowej wynosi 8 lat.  

2. W celu kształcenia młodzieży o szczególnych uzdolnieniach sportowych, za zgodą organu 

prowadzącego szkołę, tworzone są klasy z rozszerzonym programem wychowania 

fizycznego, zwane dalej klasami sportowymi.  

3. Placówka jest szkołą podstawową dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkolnym 

określonym uchwałą Rady Miasta. 
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4. Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego określają odrębne przepisy. 

5. Placówka może realizować program szkolenia sportowego w specjalnościach:  

1) piłka nożna, od kl. IV 

2) lekkoatletyka, od kl. IV 

6. Szkolenie sportowe w ramach jednego oddziału może się odbywać, za zgodą organu 

prowadzącego, w jednej lub kilku dyscyplinach sportu. 

7. Program szkolenia sportowego może być realizowany przy współpracy z różnymi 

podmiotami, tj. klubami sportowymi, związkami sportowymi, stowarzyszeniami 

działającymi w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zawartymi umowami o 

współpracy. Klasy sportowe obowiązuje odrębny regulamin Załącznik 1.docx. 

8. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, mogą być tworzone oddziały przygotowawcze 

dla cudzoziemców lub obywateli polskich powracających z zagranicy, którzy  wymagają 

dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych.   

9. Uczniowie oddziału przygotowawczego realizują naukę zgodnie z podstawą programową 

kształcenia ogólnego. 

10. Zasady funkcjonowania oddziału przygotowawczego regulują odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 

§4 

1. Szkoła realizuje zadania statutowe zgodnie z Planem Pracy opracowanym na dany rok 

szkolny z wnioskami z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szklonego, 

podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa oraz priorytetami Kujawsko – 

Pomorskiego Kuratora Oświaty.  

2. Szkoła działa zgodnie z opracowanymi regulaminami, procedurami i systemami, które 

stanowią załącznik do statutu. 

3. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania określa Załącznik 2.docx 

4. Placówka pracuje w oparciu o wybrane programy nauczania, które tworzą Szkolny 

Zestaw Programów Nauczania. Procedurę dopuszczenia do użytku programów 

nauczania określa zarządzenie dyrektora Załącznik 3.docx 

5. Na podstawie ramowego planu nauczania określonego przez MEN, Dyrektor szkoły 

ustala szkolny plan nauczania z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. 

 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%201.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%202.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/Załącznik%203.docx
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§5 

 

1. Główne cele SP 27: 

1) dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia, 

2) wdrażanie do samodzielności i aktywnego udziału w życiu społecznym, 

3) wyrównywanie poziomu wykształcenia uczniów o różnych możliwościach 

intelektualnych oraz specyficznych potrzebach edukacyjnych, 

4) doskonalenie umiejętności i poziomu sportowego uczniów, 

5) przygotowanie do dalszej nauki oraz świadomego wyboru kierunku kształcenia, 

6) kształcenie i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu 

się na wartości kultur Europy i świata. 

7) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 

solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców 

postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 

rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). 

2. W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom w szczególności: 

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze 

zrozumieniem, 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści, 

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

(przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych), 

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

6) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do 

lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej, 

9) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny, 

10) kształcenie i wychowywanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, 
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11)  przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych 

kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym, 

12) doskonalenie sprawności fizycznej na zajęciach wychowania fizycznego, treningach, 

obozach sportowych i zawodach, 

13) pomoc psychologiczną i pedagogiczną  przy współudziale poradni psychologiczno- 

pedagogicznej. 

3. W zakresie kształcenia umiejętności placówka tworzy warunki do: 

1) planowania i organizowania własnej nauki, 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,  

3) prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględnienia poglądów innych ludzi, 

4) poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 

5) efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, 

podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na 

gruncie obowiązujących norm, 

6) rozwiązywania problemów w sposób twórczy, 

7) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 

8) efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

9) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i 

nawyków,  

10) rozwijania sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań,  

11) przyswajania sobie metod i technik negocjacji, rozwiązywania konfliktów i 

problemów społecznych.  

4. W pracy wychowawczej nauczyciele zmierzają do tego, aby uczniowie:  

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym), 

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna w świecie, 

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie, 

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, 

odpowiedzialność za siebie, z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z 

wolnością innych, 



Podstawowa Szkoła nr 27 im. Zdzisława Krzyszkowiaka z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy 
 

9 
 

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, 

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i 

uczniów. 

9) realizowali we współpracy z nauczycielami cele programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły.  

 

ROZDZIAŁ 3 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 

§6 

1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

1) arkusz organizacji szkoły; 

2) tygodniowy rozkład zajęć. 

2. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając 

wymiar wychowawczy, obejmuje całość działań szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, 

realizowane przez wszystkich nauczycieli. 

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z 

zakresu kształcenia ogólnego. 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w 

pkt 1), 
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b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, 

  

4.  Szkoła podstawowa organizuje nauczanie indywidualne oraz kształcenie specjalne dla uczniów 

z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zindywidualizowaną ścieżkę 

kształcenia na podstawie opinii poradni  psychologiczno – pedagogicznej oraz, w miarę 

potrzeby,  zajęcia w grupie do 5 osób dla uczniów niepełnosprawnych. 

5.   Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia i obiekty: 

1) sale lekcyjne,  

2) bibliotekę, 

3) gabinet pedagoga i psychologa, 

4) świetlicę, 

5) stołówkę szkolną, 

6) szatnię, 

7) salę gimnastyczną, 

8) salę do gimnastyki korekcyjnej, 

9) pracownię komputerową, 

10) boisko do gry w piłkę nożną,  

11) miasteczko ruchu drogowego, 

12) plac zabaw, 

13) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 

14) sklepik szkolny, 

15) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. 

6. Szkoła zapewnia: 

1) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 

2) przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności, 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodnie z aktualnym 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, 
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4) realizuje programy nauczania zawierające podstawy programowe obowiązujących 

przedmiotów ogólnokształcących oraz ramowy  plan nauczania, 

5) realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych. 

7. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Regulamin 

korzystania ze stołówki określa Załącznik 4.docx 

8. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.  

9. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

10. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części 

opłat, o których mowa w punkcie 7: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

11. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych oraz 

tworzenia warunków wszechstronnego rozwoju ucznia szkoła prowadzi świetlicę. 

Warunki korzystania ze świetlicy określa Załącznik 5.docx.  

12. W szkole funkcjonuje biblioteka, która służy realizacji celów dydaktyczno-

wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Jest ona 

interdyscyplinarną pracownią szkolną. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, 

nauczyciele, inni pracownicy szkoły. Regulamin biblioteki szkolnej wraz z 

obowiązkami nauczyciela bibliotekarza określa Załącznik 6.docx  

13. Czas pracy biblioteki jest corocznie dopasowywany przez Dyrektora szkoły do 

tygodniowego planu zajęć - tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów 

podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

 

§7 

 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym 

planem nauczania.  

2. Podstawową formą pracy szkoły  jest system klasowo-lekcyjny. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

4. Czas zajęć lekcyjnych może być skrócony w przypadku:  

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/Załącznik%204.docx
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-11-2012&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-11-2012&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-11-2012&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-11-2012&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-11-2012&qplikid=1#P1A6
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/Załącznik%205.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%206.docx
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1) gdy okaże się to konieczne ze względu na trudne warunki nauki, np. 

niedogrzane sale lekcyjne,  

2) ważnych uroczystości państwowych i szkolnych,  

3) wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

5. Decyzję o skróceniu zajęć podejmuje Dyrektor szkoły.  

6. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 20 minut. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje Dyrektor szkoły. 

7. W pomieszczeniach szkoły do dyspozycji uczniów są szafki, które  umożliwiają 

pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych. Zasady korzystania z 

szafek określa Załącznik 7.docx.   

 

§8 

 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych określa 

aktualne rozporządzenie MEN. 

2. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień nauki. 

3. Rok szkolny podzielony jest na dwa  półrocza, których czas trwania określany jest przez 

Dyrektora szkoły odrębnie dla każdego roku szkolnego, z uwzględnieniem terminów 

ferii zimowych. 

4. W szczególnych sytuacjach określonych w odrębnych przepisach zajęcia w szkole mogą 

być zawieszone.  

5. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 4, na okres powyżej dwóch dni 

dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

6. Szczegółowa organizacja zajęć, o których mowa w ust. 5,  zawarta jest w załączniku 7a  

 

§9 

 

1. W szkole obowiązuje system przepływu informacji, który został opracowany w 

oparciu o wewnątrzszkolną instrukcję obiegu informacji - Załącznik 8.docx. 

 

 

 

 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%207.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%208.docx
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ROZDZIAŁ 4 

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W SZKOLE 

§10 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo i higienę pracy w czasie zajęć 

obowiązkowych oraz dodatkowych z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny: 

1) tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest równomiernie 

rozłożony w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) długość przerw między lekcjami jest zgodna z obowiązującymi przepisami, 

3) przy sprzyjających warunkach pogodowych uczniowie spędzają przerwy na 

świeżym powietrzu, 

4) budynek szkolny oraz przynależne do niego tereny odpowiadają ogólnym 

warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) szkoła posiada opracowany plan i regulamin dyżurów nauczycielskich podczas 

przerw, wprowadzony odrębnym zarządzeniem dyrektora szkoły  - Załącznik 

9.docx, 

6) szkoła posiada opracowane regulaminy, z którymi uczniowie zapoznawani są na 

początku roku szkolnego: 

a) pracowni informatycznej -  Regulamin szkolnej pracowni informatycznej– 

Załącznik 10.docx, 

b) sali gimnastycznej – Regulamin korzystania z sali gimnastycznej Załącznik 

11.docx, 

c) obiektów sportowych i terenów przyszkolnych – Regulamin korzystania z 

obiektów sportowych w SP 27 w Bydgoszczy oraz zasady korzystania z 

terenów przyszkolnych – Załącznik 12.docx, 

d) Regulamin korzystania z szatni wychowania fizycznego określa odrębne 

zarządzenie dyrektora szkoły – Załącznik 13.docx.  

7)  w celu zapewnienia lepszej opieki uczniom z klas I-III wydzielono piętro 

skrzydła budynku, w którym dzieci mają prawo przebywać zarówno podczas 

lekcji, jak i przerw, o ile nie spędzają ich na świeżym powietrzu. 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%209.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%209.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2010.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2011.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2011.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2012.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2013.docx
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2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest przez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, 

2) usprawiedliwianie przez rodziców/opiekunów prawnych nieobecności uczniów w 

określonym terminie i formie. 

3. Zasady postępowania w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa określają odrębne 

procedury, które stanowią załącznik do statutu:  

1) Plan ewakuacji Szkoły Podstawowej nr 27 -  Załącznik 14.doc, 

2) Procedury postępowania w przypadku zagrożeń ładunkami wybuchowymi -

Załącznik 15.docx 

3) Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia na terenie szkoły 

-  Załącznik 16.doc.  

4. Na terenie szkoły działają gabinety pielęgniarki i gabinet stomatologiczny. 

5. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów opuszczających samowolnie teren 

szkoły podczas trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych. 

Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa uczniów na terenie placówki  i zasady 

przebywania osób postronnych na terenie szkoły określa odrębny regulamin ustalony przez 

dyrektora szkoły -  Załącznik 17.doc.  

6. Szkoła zapewnia uczniom możliwość uzyskania karty rowerowej, na zasadach, które 

określa Załącznik 18.docx. 

7. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych szkoła zapewnia  ciepłą i zimną bieżącą 

wodę oraz środki higieny osobistej.  

8. Urządzenia sanitarno- higieniczne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej 

sprawności technicznej.  

9. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i 

higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy. Z 

ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. 

10. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły określa Załącznik 19.docx. 

11. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, odbioru     

dziecka ze szkoły, zasady zwalniania uczniów z pierwszej lub ostatniej                                    

godziny lekcyjnej określa Załącznik 20.docx. 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2014.doc
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2015.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2016.doc
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2017.doc
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2018.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2019.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2020.docx
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ROZDZIAŁ 5 

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE 

§11 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły, 

2) Wicedyrektor, 

3) Rada Pedagogiczna, 

4) Rada Rodziców, 

5) Samorząd Uczniowski. 

 

 

 

§12 

 

Dyrektor szkoły 

1. Szkołą Podstawową Nr 27  kieruje Dyrektor. 

2. Zakres czynności Dyrektora określa  Załącznik 21.docx.  

 

 

§13 

 

Wicedyrektor szkoły 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeżeli szkoła liczy co najmniej 12 

oddziałów. 

2. Zakres czynności Wicedyrektora określa  Załącznik 22.docx. 

 

§14 

 

Rada Pedagogiczna 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Szczegółowy sposób działania kompetencje  Rady Pedagogicznej określa Załącznik 

23.docx. 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2021.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2022.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2023.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2023.docx
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§15 

 

Rada Rodziców 

1. W szkole  działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.  

2. Rada Rodziców działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców stanowiącego Załącznik 

24.docx. 

 

§16 

 

Samorząd Uczniowski 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Organami samorządu są: 

1) ogólne zebranie uczniów, 

2) uczniowska rada SU (prezydium), 

3) ogólne zebrania klasowe, 

4) uczniowski samorząd klasowy. 

3. Organy samorządowe wybierane są przez ogół uczniów (lub ogólne zebrania klasowe) w 

głosowaniu bezpośrednim, tajnym i powszechnym. 

4. Prezydium Samorządu Uczniowskiego SP 27  może zaproponować dwie kandydatury 

opiekunów samorządu spośród nauczycieli szkoły.  

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi lub Radzie 

Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem 

placówki.  

6. Opiekunowie SU SP 27 zobowiązani są co najmniej dwa razy w roku szkolnym 

przedstawić Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności. 

7. Cele, zadania, strukturę, tryb pracy oraz zasady wybierania i działania organów 

Samorządu Uczniowskiego określa regulamin stanowiący Załącznik 25.docx  do 

niniejszego Statutu.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-11-2012&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-11-2012&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-11-2012&qplikid=1#P1A6
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2024.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2024.docx
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2025.docx
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§17 

 

Zasady współpracy pomiędzy organami szkoły 

 

1. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny 

być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 

Wicedyrektorowi szkoły. 

2. Każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się 

do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub 

stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.  

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły - niezgodnych z przepisami prawa - 

wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci 

moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.  

4. W celu wymiany informacji, sprawnej organizacji pracy placówki, podnoszenia jakości 

pracy szkoły organy szkoły organizują spotkania.  

5. Wymiana informacji między organami odbywa się poprzez:  

1) zebrania,  

2) zarządzenia, 

3) tablice i gabloty informacyjne,  

4) stronę internetową,  

5) kalendarium szkolne,  

6) korespondencję papierową lub elektroniczną. 

6. Od uchwał podejmowanych przez organy szkoły pozostałym organom przysługuje 

prawo odwołania do Dyrektora szkoły w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji o 

treści uchwały.  

7. W przypadku nierespektowania uprawnień organów przez Dyrekcję szkoły podległych 

jej pracowników lub przez inne organy, prezydium danego organu może złożyć pisemne 

zażalenie do Dyrektora i oczekiwać odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia 

zażalenia.  

8. W razie zaistnienia sporów między organami szkoły, głównym ich obowiązkiem jest 

dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie szkoły.  
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§18 

 

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i tryb odwoławczy 

 

1. Dyrektor szkoły stwarza warunki do rozpatrywania zaistniałych sytuacji konfliktowych 

na zasadzie pełnego, obiektywnego spojrzenia na problem, gwarantuje stronom 

konfliktu swobodę wypowiadania się, przedstawiania dowodów, wgląd w dokumentację 

sprawy, rozwiązuje problem w granicach prawa, gwarantuje stronom możliwość 

wniesienia odwołania.  

2. Jeżeli sytuacja tego wymaga, Dyrektor może powołać doraźną komisję mediacyjną 

złożoną z pojedynczych przedstawicieli organów szkoły:  

1) przewodniczącym komisji jest przedstawiciel organu, który nie uczestniczy w 

sporze, 

2) rozstrzygnięcia komisji podejmowane są w głosowaniu tajnym przy obecności 

pełnego składu osobowego i są obowiązujące dla organów uczestniczących w 

sporze, 

3) członkowie komisji nie mają prawa wstrzymania się od głosu,  

4) posiedzenie komisji jest protokołowane.  

3. Procedury dotyczące rozwiązywania sporów między organami szkoły określa Załącznik 

26.docx. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 6 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I INNYCH 

PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

§19 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników ekonomiczno-administracyjnych oraz 

pracowników obsługi.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy: Karta Nauczyciela, Kodeks 

Pracy.  

3. Pracę dydaktyczną mogą podejmować specjaliści z innych państw, zatrudnieni i 

wynagradzani na podstawie odrębnych przepisów. 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AROKX4C7/załącznik%2026.docx
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4. Kompetencje dla poszczególnych pracowników określa zakres czynności dla danego 

stanowiska.  

5. Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej Nr 27 

określa, w szczególności, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z 

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

6. Nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych. 

7. W szkole można zatrudnić asystenta nauczyciela lub pomoc nauczyciela dla uczniów 

niepełnosprawnych.  

8. Zasady zatrudniania osób, o których mowa w ust. 7 określają odrębne przepisy. 

§20 

Prawa i obowiązki nauczycieli 

 

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

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece uczniów. 

2. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 

40 godzin na tydzień. 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, 

2) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 

doskonaleniem zawodowym. 

4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 

dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:   

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, 
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2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia oraz indywidualnego lub grupowego programu pracy z uczniem na 

poszczególnych zajęciach, 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej 

opinii oraz indywidualnego lub grupowego programu pracy z uczniem na 

poszczególnych zajęciach, 

4)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole. 

5. Praca nauczyciela podlega obserwacji i ocenie na podstawie odrębnych przepisów.  

Procedurę obserwacji zajęć określa zarządzenie dyrektora szkoły – załącznik nr 27    

6. Funkcję dydaktyczną nauczyciele realizują  poprzez: 

1) realizację planu dydaktycznego, zgodnie z programem nauczania i planem pracy 

szkoły, 

2) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

3) wzorowe przygotowanie się do lekcji, 

4) właściwy dobór metod, form organizacyjnych, treści programowych i środków 

dydaktycznych, 

5) przekazywanie uczniom gruntownej wiedzy ogólnej, 

6) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań 

i nawyków pracy samokształceniowej,   

7) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów, 

8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

9) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, 

10) wnioskowanie w sprawach nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce, 

promowanie talentów, 

11) modyfikację i unowocześnianie własnego warsztatu pracy. 

7. Funkcję wychowawczą nauczyciele realizują  poprzez: 

1) realizację zadań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego 

szkoły, 

2) inicjowanie samorządowej działalności uczniów, 

3) wychowywanie w duchu ogólnie przyjętych zasad moralnych, 

4) wdrażanie zamiłowania i szacunku do pracy, 
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5) kształcenie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny. 

  8. Funkcję opiekuńczą nauczyciele realizują  poprzez: 

1) udzielanie pomocy uczniom z trudnościami dydaktycznymi (indywidualizacja 

procesu dydaktycznego, pomoc koleżeńska), 

2) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 

9. Nauczyciel ma obowiązek: 

1) przestrzegać dyscypliny pracy oraz zarządzeń i wytycznych bezpośrednich 

przełożonych, a także organu prowadzącego szkołę i sprawującego nadzór 

pedagogiczny, 

2) brać czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, pracach komisji, zespołów 

przedmiotowych itp., 

3) dbać o godność osobistą i przykładną postawę moralną, 

4) dążyć do pełnego rozwoju osobowości ucznia i własnej, 

5) umacniać zasady poprawnego współżycia z gronem współpracowników szkoły, 

6) współpracować z rodzicami uczniów. 

10. Nauczyciel ma prawo do: 

1) doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych 

w nauczaniu swego przedmiotu, 

2) opracowania autorskich programów nauczania i wychowania, które wymagają  

akceptacji Dyrektora szkoły, 

3) decydowania o treści koła zainteresowań lub prowadzonego zespołu, 

4) decydowania o ocenie bieżącej, półrocznej i rocznej postępów w nauce ucznia, 

5) współdecydowanie o ocenie ucznia z zachowania, 

6) wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla uczniów. 

7) ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego. Procedurę awansu 

zawodowego określają odrębne przepisy. 

11. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego, opracowany 

samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również 

zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program 

opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. 

12. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem i organem prowadzącym szkołę za: 

1) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie w klasach 

i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działają, 
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2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu 

przydzielonych. 

13. Nauczyciel odpowiada przed władzami szkolnymi, ewentualnie cywilnie lub karanie za: 

1) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem powierzonych 

uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie swoich dyżurów między 

lekcjami, 

2) stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielanych mu pod opiekę 

przez Dyrekcję szkoły wynikającą z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczania.  

14. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z 

późniejszymi zmianami.)  

 

 

§21 

Zespoły nauczycielskie 

 

1. Nauczyciele tworzą zespoły nauczycielskie 

1) danej klasy,  

2) przedmiotowe,  

3) wychowawcze, 

4) problemowo-zadaniowe.  

2. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Dyrektor szkoły. 

3. Pracą zespołów kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek 

członków zespołu lub wychowawca klasy, w przypadku zespołów klasowych.  

4. Cele i zadania klasowych zespołów nauczycielskich  (KZN) obejmują:  

1) organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie: uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i odpowiednich do 

nich podręczników, 

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

3) współdziałanie w organizowaniu sal lekcyjnych i pracowni, a także w uzupełnianiu 

ich wyposażenia, 
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4) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i 

eksperymentalnych programów nauczania, 

5) opracowywanie narzędzi badawczych do wewnętrznego mierzenia jakości pracy 

szkoły, w tym testów i sprawdzianów kompetencji, przygotowujących uczniów do 

egzaminów zewnętrznych. 

 Zadaniami zespołu przedmiotowego są: 

 wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, 

 opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć, 

 organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

 opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i 

eksperymentalnych, 

 współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów 

przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia. 

5. W szkole  funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe:  

1)  humanistyczny, 

2) matematyczno – przyrodniczy, 

3) nauczycieli wychowania fizycznego, 

4) edukacji wczesnoszkolnej. 

6. W celu wykonywania bieżących zadań Dyrektor powołuje doraźne zespoły 

problemowo-zadaniowe, które ulegają rozwiązaniu po wykonaniu danego zadania.   

7. Szczegóły organizacji i funkcjonowania zespołów nauczycielskich określa  

      Załącznik 28.docx. 

 

 

 

§22 

Nauczyciel wychowawca 

 

1. Dyrektor szkoły powierza nauczycielowi oddział, aby sprawował nad nim opiekę 

wychowawczą. 

2. Decyzję o zmianie nauczyciela wychowawcy w danym oddziale podejmuje Dyrektor 

szkoły jeżeli: 

1) Rada Rodziców w porozumieniu z samorządem klasy złoży uzasadniony wniosek o 

zmianę wychowawcy, 
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2) wychowawca popełnia rażące uchybienia i nie wypełnia zadań wobec klasy, nie 

realizuje programu wychowawczego i nie przestrzega Statutu SP 27. 

3.   Zadania wychowawcy: 

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów, 

2)  planowanie i organizowanie wspólnie z nauczycielami i ich rodzicami różnych 

form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół, 

3) rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły i środowiska, 

4) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy, 

5) wdrażanie do świadomego postępowania zgodnie z zasadami regulaminów 

obowiązujących w szkole, 

6) pomocy w organizowaniu i wykorzystywaniu wolnego czasu uczniów, 

7) wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, 

9) udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów, 

10) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i 

koordynowanie działań wychowawczych, 

11) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

12) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego, w szczególności w zakresie 

regularnego uczęszczania przez ucznia na zajęcia lekcyjne, 

13) otaczanie opieką dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

14) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów, 

15) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz 

przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno – wychowawczych na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 

16) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej 

w formie teczki wychowawcy, która zawiera: aktualną listę uczniów wraz z 

adresami, telefonami kontaktowymi oraz numerami pesel, wykaz uczniów, którzy 

posiadają opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i inne ważne dokumenty 

dotyczące zdrowia  oraz procesu nauczania, 

17) przeprowadzanie zebrań z rodzicami w ciągu roku szkolnego,  

18) prowadzenie konsultacji w ramach „drzwi otwartych” zgodnie z wytycznymi 

Dyrektora szkoły,  
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19) powoływanie zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

przypadku wychowanka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub upośledzeniu 

umysłowym oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej – IPET, 

20) regularne wpisywanie ocen w arkuszach ocen uczniów, dokonywanie wpisów 

wynikających z regulaminu klasyfikowania i promowania,  

21) generowanie świadectw na koniec roku szkolnego,  

22) wychowawca klasy ósmej odpowiada za skompletowanie dokumentacji ucznia do 

szkoły ponadpodstawowej oraz informuje go o zasadach naboru elektronicznego do 

szkół ponadpodstawowych. 

23) informowanie rodziców o procedurach i zasadach organizowania egzaminów 

zewnętrznych,  

4.   Wychowawca ma prawo do: 

1) współdecydowania z samorządem klasy, rodzicami uczniów o programie i planie 

działań wychowawczych na rok szkolny lub cały cykl nauczania, 

2) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i 

naukowych, 

3) ustalania oceny z zachowania swoich wychowanków, 

4) ustanowienia, przy współpracy z klasą i Radą Rodziców, własnych form 

nagradzania i motywowania uczniów. 

5.   Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za: 

1) realizację celów wychowania w swojej klasie, 

2) zintegrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego 

szkoły, 

3)  poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w 

trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej, 

4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, 

sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy, właściwe wypisywanie 

świadectw szkolnych, sporządzenie planu wychowawczego klasy, prowadzenie 

teczki wychowawcy. 

5) wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy, zgodnie z 

zarządzeniami władz szkolnych, 
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6) organizację wyjść, wycieczek turystycznych, biwaków, imprez kulturalnych w 

klasie, zgodnie z procedurami określonymi w zarządzeniu dyrektora  - Załącznik 

29.docx. 

 

§23 

Pedagog szkolny 

1. Do zadań pedagoga w zakresie zadań ogólnowychowawczych należy: 

1) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole, 

2) współudział w opracowywaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, 

3) kontrolowanie obowiązku szkolnego, 

4) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. 

2. Do zadań pedagoga w zakresie profilaktyki wychowawczej należy: 

1) rozpoznawanie, w ścisłej współpracy z wychowawcami klas, warunków życia i 

nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi, 

2) przeciwdziałanie przemocy oraz skrajnym formom niedostosowania społecznego 

uczniów, (Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zewnętrznych i 

wewnętrznych zagrożeń oraz w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją zawiera - Załącznik 30.docx), 

3) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej, 

4) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc 

terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą, 

5) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze. 

3. Do zadań pedagoga w zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej należy: 

1) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia 

zachowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia 

emocjonalne, 

2) organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania 

społecznego, 

3) koordynacja pracy zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 

uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności lub upośledzeniu umysłowym. 

4. Do zadań pedagoga w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej 

należy: 
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1) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle 

niepowodzeń szkolnych, 

2) udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu napięć na tle konfliktów rodzinnych, 

3) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach 

z rówieśnikami, 

4) udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia w 

oparciu o program doradztwa zawodowego - Załącznik 31.docx 

5. Do zadań pedagoga w zakresie pomocy materialnej należy: 

1) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i zaniedbanym, 

2) dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin o szczególnie trudnych 

warunkach materialnych, 

3) wnioskowanie o kierowaniu uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do 

placówek opieki społecznej, 

4) występowanie w porozumieniu z Dyrektorem z wnioskami do sądu rodzinnego i 

opiekuńczego oraz reprezentowanie szkoły przed tym sądem oraz współpraca z 

kuratorem sądowym. 

6. Formy pomocy materialnej dla uczniów: 

1) stypendium socjalne  z Urzędu Miasta Bydgoszczy, w ramach którego uczniowie 

mogą liczyć na dofinansowanie m.in. zakupu podręczników i pomocy szkolnych; 

zakupu niezbędnej odzieży i obuwia oraz innych wydatków związanych z edukacją, 

m.in.: nauki języków i innych zajęć fakultatywnych, zajęć edukacyjnych 

realizowanych poza szkołą, wycieczek szkolnych, 

2) bezpłatne obiady w stołówce szkolnej – refundowane przez MOPS, 

3) pomoc finansowa i rzeczowa z Akcji Katolickiej, 

4) pomoc innych organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz dobra dziecka. 

7. Do zadań pedagoga w  zakresie dokumentowania pracy należy: 

1) prowadzenie dziennika pracy pedagoga, 

2) opracowanie rocznego planu pracy pedagoga, 

3) gromadzenie w indywidualnej teczce, dla każdego ucznia objętego pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną dokumentacji badań i czynności uzupełniających, a 

także innej dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
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§23a 

Pedagog specjalny 

Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami, która dotyczy:  

1)  rekomendowania dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki 

oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

2)   prowadzenia badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki, 

3)   Rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

4)   Określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia. 

2. Współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 

ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

szczególności powinno dotyczyć: 

1) rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 

jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki, 

2)  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

3) dostosowania sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

4)  doboru metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów. 

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 

nauczycielom;  
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5. Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami:  poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży, dyrektorem, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub 

higienistką szkolną, asystentem edukacji romskiej, pomocą nauczyciela, pracownikiem 

socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem sądowym. 

6. Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w zakresie ww. zadań. 

 

§24 

Psycholog szkolny 

1. Do zadań psychologa w zakresie zadań ogólnowychowawczych należy: 

1) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole, 

2) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, 

3) współudział w opracowywaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. 

2. Do zadań psychologa w zakresie profilaktyki wychowawczej należy: 

1) przeciwdziałanie przemocy oraz skrajnym formom niedostosowania społecznego 

uczniów, 

2) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej, 

3) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc 

terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą, 

4) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze. 

3. Do zadań psychologa w zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej należy: 

1) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia 

zachowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia 

emocjonalne, 

2) organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania 

społecznego. 

4. Do zadań psychologa w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno -psychologicznej 

należy: 

1) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle 

niepowodzeń szkolnych, 
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2) udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu napięć na tle konfliktów rodzinnych, 

3) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach 

z rówieśnikami, 

4) udział w posiedzeniach zespołów do spraw pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

5. Do zadań psychologa w  zakresie dokumentowania pracy należy: 

1) prowadzenie dziennika pracy psychologa, 

2) opracowanie rocznego planu pracy psychologa, 

3) gromadzenie w indywidualnej teczce, dla każdego ucznia objętego pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną dokumentacji badań i czynności uzupełniających a 

także innej dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

  

§25 

Pracownicy administracji i obsługi 

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest: 

1) zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w 

ładzie i czystości, 

2) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ 7 

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 

 

§26 

    System oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych ma za zadanie ukształtować 

młodego Polaka, obywatela Europy, doskonałego duchem i ciałem wyposażonego w wiedzę, 

umiejętności i system wartości. Sylwetkę absolwenta prezentuje załącznik 32.docx.   
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§27 

Prawa ucznia 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach 

wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej, 

2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 

3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, 

5) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, 

6) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,  

7) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych 

kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania, 

8) powiadamiania o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

9) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

10) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych 

i  ferii, 

11) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku trudności w nauce, 

na zasadach określonych w regulaminie szkoły, 

12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych 

i  księgozbioru biblioteki, na zasadach określonych w regulaminie szkoły, 

13) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami, 

14) korzystanie z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej, 

15) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, 

sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły, 

16) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających na terenie szkoły, 

17) korzystania z zajęć świetlicowych, dożywiania i zapomóg w przypadku dzieci z 

rodzin mających trudne warunki materialne, 

18) występowania w obronie praw uczniowskich i nie ponoszenie konsekwencji z tego 

powodu, 
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19) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

20) poszanowania swej godności, 

21) nietykalności osobistej. 

2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia :  

1) w przypadku, gdy uczeń uważa, iż jego prawa zostały naruszone, może on lub jego 

rodzice/ opiekunowie prawni złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora szkoły za 

pośrednictwem wychowawcy lub pedagoga szkoły.  

2) Dyrektor w ciągu 14 dni od jego złożenia rozpatruje zażalenie. Termin może ulec 

wydłużeniu w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub urlopem 

pracowników, których obecność niezbędna jest podczas czynności wyjaśniających. 

3) w przypadku zasadności złożonego zażalenia Dyrektor wydaje decyzję o podjęciu 

stosownych działań przywracających możliwość korzystania z określonych 

uprawnień. W przypadku, gdy naruszenie praw ucznia spowodowało niekorzystne 

następstwa dla ucznia podejmuje czynności likwidujące ich skutki. 

 

§28 

Obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły. 

2. Uczeń ma obowiązek podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, 

Rady Pedagogicznej, wychowawcy oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.  

3. Uczeń ma obowiązek szanować przekonania i własność innych osób.  

4. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

5. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów. 

6. Uczeń ma obowiązek dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

7. Uczeń zobowiązany jest systematycznie uczęszczać na zajęcia wynikające z jego planu 

zajęć. 

8. Uczeń jest zobowiązany przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia z niej, 

zgodnie z planem zajęć. 

9. Uczeń ma obowiązek przybywać na zajęcia punktualnie. Mimo spóźnienia zobowiązany 

jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia. 

10. Uczeń nie opuszcza sali lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela. 
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11. Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do lekcji, odrabiać prace 

domowe, uzupełniać braki wynikające z absencji, pracować nad wzbogacaniem swojej 

wiedzy i umiejętności.  

12. Uczeń ma obowiązek posiadania kompletu podręczników do danego przedmiotu, 

zeszytów, przyborów szkolnych, niezbędnych pomocy i korzystania z nich w trakcie 

lekcji.  

13. Uczeń ma obowiązek posiadania i przynoszenia na zajęcia wychowania fizycznego 

odpowiedniego stroju sportowego.  

14. Uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczyciela prowadzącego lekcję, 

stosowania się do jego wskazań i zaleceń.  

15. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń ma obowiązek zachować należytą uwagę, nie 

rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez 

nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć.  

16. Uczeń ma obowiązek reagować pozytywnie na upomnienia nauczyciela, nie 

komentować ich.  

17. Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających 

z ich specyfiki (pracownie, stołówka, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna i inne). 

18. Uczeń ma obowiązek przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

19. Uczniowie mają obowiązek szanować mienie szkoły; za zniszczenia odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie ucznia, który dokonał zniszczenia.  

20. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej i estetyki. 

21. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd oraz przestrzegania określonych 

standardów ubioru: 

a) bluzki, bluzy, swetry, koszule, kamizelki pozbawione wulgarnych rysunków i 

napisów, 

b) bluzki, bluzy i swetry bez dużych dekoltów, zasłaniające brzuch i plecy, 

c) spódnice, sukienki nie krótsze niż do połowy uda, 

d) uzupełnieniem stroju może być skromna biżuteria i delikatny makijaż, 

e) zabrania się malowania paznokci, farbowania włosów, kolczykowania ust, nosa, 

brwi, języka itp., 

22. Uczeń nie ma prawa wchodzić do sali lekcyjnej w okryciu wierzchnim i nakryciu głowy. 

23. Wychowawca i pozostali nauczyciele mają obowiązek zwracać uwagę na niestosowny 

ubiór ucznia. Należy stosować zapisy aktualnego regulaminu ocenienia zachowania. 
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Nagminne odstępstwa od regulaminu w tym względzie należy odnotowywać w 

dzienniku, celem obniżenia zachowania na koniec roku (do nieodpowiedniego 

włącznie).  

24. W przypadku wątpliwości, czy strój lub wygląd ucznia są odpowiednie, decyzję 

podejmuje wychowawca klasy. 

25. Uczeń ma obowiązek respektowania zakazu:  

1) opuszczania terenu szkoły podczas lekcji, imprez klasowych i przerw (zwolnienie z 

lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych), 

2) wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu 

jego i innych,  

3) palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy,  

4) posiadania czasopism o treściach niedostosowanych do wieku ucznia,  

5)  używania niestosownego słownictwa i wulgaryzmów, 

6) zamykania głównych drzwi do toalet i przebywania tam bez potrzeby.  

7) Szczegółowe zasady oceniania zachowania regulują wewnątrzszkolne zasady 

oceniania zachowania - Załącznik 33. 

  26. Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycję szkoły.  

 

§29 

1. Uczniowie klas ósmych przystępują do egzaminu ósmoklasisty na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach.   

2. Zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi określa Załącznik 34.docx. 

3. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić 

do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.  

4. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do 

egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Uczeń chory lub 

niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach 

odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie 

zdrowia wydanego przez lekarza.  

5. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, był 

objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności 
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adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia 

komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do 

egzaminu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.  

 

§30 

1. Szkoła określa zasady wspierania uczniów, które stanowią załączniki do statutu:  

1) Procedury organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej-  Załącznik 35.docx, 

2) Zasady pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych- Załącznik 

36.docx, 

3) Program wspierania uczniów zdolnych- Załącznik 37.docx, 

4) System motywowania uczniów do coraz lepszych wyników w nauce- Załącznik 

38.docx. 

 

§31 

 

2. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi w zakresie: 

1) diagnozowania uczniów; 

2) udzielania uczniom oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

3) realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i 

edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych; 

4) wspomagania szkoły w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. 

3. Szkoła prowadzi współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży, m.in.: 

1) Policją, 

2) Strażą Miejską, 

3) Strażą Pożarną, 

4) Parafią rzymsko – katolicką, 

5) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
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4. Szkoła prowadzi współpracę ze szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w 

zakresie działalności innowacyjnej. 

5. Współpraca, o której mowa w ust. 4, polega w szczególności na: 

1) informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególności na stronie 

internetowej Szkoły i organu prowadzącego Szkołę, jak również korespondencyjnie 

(listownie i w drodze elektronicznej); 

2) organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji; 

3) opiniowaniu i konsultowanie projektu innowacji w dziedzinach stanowiących 

obszary wspólnych zainteresowań. 

6. W szkole funkcjonuje koło wolontariatu, którego cele realizowane są w szczególności 

poprzez:  

1) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem; 

2) uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych;  

3) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych; 

4) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;  

5) kształtowanie umiejętności działania w zespole. 

7. Sposób realizacji działań odbywa się w szczególności poprzez: 

1) przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań i godzin 

wychowawczych; 

2) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy; 

3) propagowanie idei włączenia się w pracę wolontariatu wśród uczniów. 

 

§32 

Nagrody 

1. Ucznia Szkoły Podstawowej Nr 27 można nagrodzić za:  

1) wybitne osiągnięcia w nauce, 

2) pracę społeczną,  

3) wzorową postawę,  

4) wybitne osiągnięcia sportowe,  

5) wybitne osiągnięcia artystyczne,  

6) osiągnięcia w konkursach, 

7) pomoc kolegom, 
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8) dzielność i odwagę.  

2. Ustala się następujące rodzaje nagród:  

1) pochwała wychowawcy na forum klasy, 

2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

3) dyplom uznania,  

4) list pochwalny skierowany do rodziców, 

5) bezpłatna wycieczka, 

6) nagroda rzeczowa, 

7) publikacja informacji o uczniu na stronie internetowej szkoły, 

8) przyznanie przez Radę Rodziców stypendium szkolnego -  Załącznik 39.docx. 

9) przyznanie tytułu prymusa Szkoły Podstawowej nr 27. 

3. Wychowawca lub Dyrektor może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie. 

4. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych 

itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych. 

5. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę. 

6. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie. 

7. Uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie  mogą wnieść pisemne zastrzeżenia do 

przyznanej nagrody w ciągu 3 dni od jej otrzymania do Dyrektora szkoły. 

8. Dyrektor szkoły, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od 

dnia wpłynięcia wniosku. 

 

 

§33 

Kary i tryb odwołania od kary 

1. Za szczególne lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może zostać ukarany. 

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. 

3. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą 

ucznia. 

4. O nałożonej karze wychowawca informuje rodziców. 

5. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy na forum klasy, 

2) uwaga wpisana do  dziennika elektronicznego, 

3) upomnienie przez Samorząd Uczniowski, 
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4) udzielenie nagany przez wychowawcę klasy z pisemnym powiadomieniem 

rodziców, 

5) udzielenie nagany przez Dyrektora z powiadomieniem rodziców, 

6) upomnienie przez Dyrektora szkoły, 

7) obniżenie oceny z zachowania, 

8) przeniesienie ucznia do równoległej klasy, 

9) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły,  

10) skreślenie z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli uczeń 

nie jest objęty obowiązkiem szkolnym, ma ponad 50% nieusprawiedliwionych 

nieobecności i nadal nie uczęszcza do szkoły, nie rokuje nadziei na ukończenie 

szkoły. 

6. O rodzaju kary decyduje: 

1) nauczyciel,  

2) wychowawca,  

3) Dyrektor szkoły, 

4) nauczyciel  w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, 

5) wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

7. Wychowawca lub Dyrektor może nałożyć kary uzupełniające takie jak: 

1)  utrata przywilejów (udział w imprezach klasowych, dyskotekach, wycieczkach 

itp.), 

2) pozbawienie pełnionych w klasie funkcji, 

3) pozbawienie pełnionych na forum szkoły funkcji, 

4) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,  

5) czasowy zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz. 

8. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły.  

9. Kara przeniesienia ucznia do innej szkoły stosowana jest za szczególnie rażące 

naruszenie przez ucznia szkolnych obowiązków: 

1) udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa, 

2) udowodnionych przez uprawniony organ aktów chuligaństwa na terenie  szkoły i 

poza nią, 

3) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez szkołę w stanie nietrzeźwym albo 

pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, 
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4) spożywania alkoholu na terenie szkoły i boiska szkolnego, również poza godzinami 

zajęć, 

5) rozprowadzanie narkotyków i środków odurzających na terenie szkoły i poza nią. 

10. Dyrektor może odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innej szkoły za 

poręczeniem właściwego zachowania ucznia udzielonym przez nauczyciela lub 

Samorząd Uczniowski.  

11. W przypadku ujawnienia niezgodnych z prawem zachowań ucznia takich jak m.in. 

palenie papierosów, zażywanie substancji niedozwolonych, alkoholu oraz dewastacji 

mienia szkolnego, wezwane zostaną uprawnione do interwencji służby oraz rodzice, a 

także zawiadomiony sąd rodzinny zgodnie z art. 4. § 1 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.  

12.  Zawieszenie kary. 

      Dyrektor szkoły może zawiesić karę na okres próbny (1 do 3 miesięcy), jeżeli uczeń 

uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady 

Pedagogicznej.  

13.  Tryb odwołania od kary: 

1) od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu 

Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców  w terminie 3 dni roboczych, 

2) od kary wymierzonej przez wychowawcę do Dyrektora szkoły, 

3) Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania, 

4) rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

14. Rozpatrując odwołanie od kary Dyrektor szkoły:  

1) utrzymuje karę w mocy,  

2) zmniejsza ją lub zawiesza jej wykonanie na okres próby, 

3) uchyla karę. 

15. W przypadku kary wymierzonej przez Dyrektora szkoły,  uczniom i ich rodzicom/ 

prawnym opiekunom, przysługuje prawo odwołania do Rady Pedagogicznej w terminie 

do 14 dni. 

16. Rozpatrując odwołanie od kary Rada Pedagogiczna:  

1) utrzymuje karę w mocy,  

2) zmniejsza ją lub zawiesza jej wykonanie na okres próby, 

3) uchyla karę. 
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§34 

Formy dokumentowania kary 

1. Niewłaściwe zachowanie ucznia odnotowywane jest przez nauczyciela w formie uwagi 

w  e- dzienniku lekcyjnym. 

2. Zgromadzone informacje są podstawą do nałożenia kar przez wychowawcę, bądź 

wnioskowania przez niego do organów szkoły o nałożenie kary wyższej, pozostającej w 

gestii Dyrektora szkoły. 

3. Każda wymierzona kara powinna być odnotowana w dokumentacji wychowawcy klasy. 

4. Kara nagany wychowawcy klasy oraz nagana Dyrektora szkoły są udzielane uczniowi w 

formie pisemnej. Dokument podpisuje odpowiednio wychowawca lub Dyrektor szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ 7a. 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

§ 35a. 

Cele oddziałów przedszkolnych: 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 i poz. 949) oraz przepisach wydanych na jej 

podstawie, w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

 

2. Oddział przedszkolny pełni funkcje edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze. 

Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, 

przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.  

 

3. Oddział przedszkolny wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka 

poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i 

opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze 

środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym poprzez:  

 

1) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i 

bezpieczeństwa,  

2)  tworzenie warunków, umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej, 
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3) pełnienie wobec rodziców funkcji doradczej i wspierającej działania 

wychowawcze. 

4. Oddział przedszkolny wspomaga wychowawczą rolę rodziny:  

 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej 

interwencji specjalistycznej, 

2)  informuje na bieżąco o postępach dziecka, 

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w oddziale 

przedszkolnym. 

§ 35b. 

Zadania oddziałów przedszkolnych:  

 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych, potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, 

 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie 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, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz 

sztuki plastyczne,  



Podstawowa Szkoła nr 27 im. Zdzisława Krzyszkowiaka z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy 
 

42 
 

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,  

11) rozwijanie aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i 

umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,  

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.  

 

§ 35c. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oddziałach przedszkolnych 

1. Oddział przedszkolny organizuje i udziela wychowankom pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości psychofizycznych dziecka i warunków środowiskowych wpływających na 

funkcjonowanie w oddziale przedszkolnym, w celu wspierania potencjału 

rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu oddziału przedszkolnego oraz w środowisku społecznym. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w toku bieżącej pracy z 

dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.  

4. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o potrzebie objęcia dziecka pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną.  

5. O ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielania dziecku pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane, Dyrektor informuje pisemnie rodziców dziecka. W 

przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

formy, okres udzielania pomocy i wymiar godzin uwzględniane są w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym.  

6. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, terapeutycznymi, wymaga zgody 

rodziców.  
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§ 35d. 

 

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi 

1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor 

powołuje zespół, złożony z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z 

dzieckiem, który opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. 

2. Zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 

niepełnosprawności.  

 

§ 35e. 

Umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, językowej, 

etnicznej i religijnej 

1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę 

w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, 

korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze 

środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych 

związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym 

związanych z kształceniem za granicą. 

3. Nauka religii odbywa się na podstawie programów dopuszczonych do użytku przez 

władze kościoła rzymsko-katolickiego lub innych kościołów i związków 

wyznaniowych, w wymiarze dostosowanym do wieku dziecka.  

§ 35f. 

Sposób realizacji zadań oddziałów przedszkolnych 

1. Proces wspomagania rozwoju i edukacji prowadzony jest w oparciu o podstawę 

programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i 

sposobu jej realizacji, w tym poprzez dopuszczone przez Dyrektora do użytku w 

oddziale przedszkolnym programy wychowania przedszkolnego, zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  
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2. Nauczyciele stosują metody i formy pracy odpowiednie do wieku, potrzeb i 

możliwości dzieci.  

3. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczone programy, a 

w toku bieżącej pracy indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do 

zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka; w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności.  

4. Oddział przedszkolny realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania 

indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i 

przygotowaniu go do nauki w szkole. 

5. Oddział przedszkolny dba o opiekę nad dziećmi zapewniając im pełną obsadę 

pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, zgodnie z arkuszem 

organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący.  

6. Oddział przedszkolny  wspomaga indywidualny rozwój dziecka:  

1) zatrudnia kadrę pedagogiczną, w tym specjalistów, zgodnie z arkuszem 

organizacyjnym oddziału przedszkolnego,  

2)  realizuje wybrany program wychowania i nauczania,  

3) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  

4)  stosuje formy i metody pracy rozwijające u dzieci radość poznania, rozbudzające 

ciekawości chęć eksperymentowania, 

5) współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  

6) dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 

do przedszkola, przedszkole realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 35g. 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi 

1. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w 

szczególności:  
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1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale 

przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem oddziału przedszkolnego,  

2)  zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym, 

jak i psychicznym, 

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.  

2. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, 

nauki i wypoczynku.  

3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki w 

danym czasie do momentu przekazania dziecka osobie upoważnionej.  

4. W oddziale przedszkolnym nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich nawet w 

uzgodnieniu z rodzicami, jedynie wynikające z udzielenia pierwszej pomocy 

przedmedycznej.  

5. Pracownicy oddziału przedszkolnego zobowiązani są do udziału w szkoleniach z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.  

6. W razie zaistnienia w oddziale przedszkolnym wypadku niezwłocznie zapewnia się 

dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną oraz sprowadza się fachową pomoc 

medyczną.  

 

7. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:  

1) rodziców poszkodowanego dziecka, 

2) radę rodziców  

3) organ prowadzący. 

§ 35h. 

Wycieczki 

1. Oddział przedszkolny  może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem 

odrębnych przepisów. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb, 

możliwości i zainteresowań dzieci.  

2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w 

dowodzie rejestracyjnym pojazdu.  

3.  Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców. Wyjątkiem są 

krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu 

wychowania przedszkolnego np. do lasu, na łąkę, itp.  

4. Uczestnikami wycieczek i spacerów są:   
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1) dzieci wszystkich grup wiekowych lub w zależności od charakteru wycieczki lub 

spaceru, tylko dzieci grup starszych,  

2) opiekunowie (za zgodą Dyrektora   nauczyciele, pracownicy oddziału 

przedszkolnego i rodzice).  

5. Program wycieczki organizowanej przez oddział przedszkolny, listę uczestników, imię 

i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą 

zatwierdza Dyrektor.  

6. Kierownik wycieczki opracowuje program wycieczki, zapoznaje uczestników z 

zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i 

ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki lub imprezy.  

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA               

Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

§ 35i. 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziałów przedszkolnych 

1. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania 

dziecka przez rodzica, lub inną upoważnioną przez niego osobę pod opiekę 

wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika oddziału 

przedszkolnego, do czasu odbioru dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną osobę.  

2. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom oddziału przedszkolnego 

określa następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału 

przedszkolnego:  

1) przyprowadzanie dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się w godzinach: od 

6.00 do 8.30, odbieranie dzieci z oddziału przedszkolnego trwa do godziny 17.00,  

2) w przypadku doraźnego, późniejszego przyprowadzenia dziecka do oddziału 

przedszkolnego, rodzice mają obowiązek do godziny 8.30 powiadomić o tym 

zamiarze nauczyciela, który odpowiedzialny jest za prawidłowe dokumentowanie 

frekwencji, 

3) dzieci przyprowadzają i odbierają z oddziału przedszkolnego rodzice lub osoby 

upoważnione,  

4) osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko 

bezpośrednio pod opiekę nauczyciela,  
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5)  rodzice mogą upoważnić na piśmie osobę do przyprowadzania i odbierania 

dziecka z oddziału przedszkolnego. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: 

nazwisko i imię osoby upoważnionej, stopień pokrewieństwa, oraz serię i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej,  

6) życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców 

musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

7) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę,  

8) nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru lub 

rodzicowi/prawnemu opiekunowi w przypadku, gdy stan osoby odbierającej 

dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa 

(jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających),  

9)  o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora 

szkoły. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich 

czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka lub osobą 

uprawnioną do jego odbioru, 

10)  w  przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy 

przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub 

osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie, 

11) w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. 

komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób 

upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 

przedszkolnej 0,5 godziny, 

12) po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia Dyrektora szkoły. Dyrektor 

podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o braku 

możliwości skontaktowania się z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka, 

13) w przypadku braku możliwości powiadomienia Dyrektora nauczyciel sam 

decyduje o powiadomieniu policji, 

14) Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z 

przedszkola odpowiedzialni są rodzice/ opiekunowie oraz wszyscy pracownicy 

przedszkola. 

4. Do oddziału przedszkolnego przyprowadza się dzieci zdrowe, a w przypadku 

zachorowania dziecka w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym, rodzic jest 

zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez 
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nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do czasu 

całkowitego wyleczenia.  

§ 35j. 

Współpraca oddziałów przedszkolnych z rodzicami 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego 

rozwoju.  

2. Rodzice mają prawo do:  

1) zapoznania się z programem dydaktyczno-wychowawczym oraz zadaniami 

wynikającymi z planu pracy oddziału przedszkolnego i planów pracy w danym 

oddziale,  

2)  uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,  

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy,  

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z 

obserwacji pracy oddziału przedszkolnego, wyrażania i przekazywania opinii na 

temat pracy oddziału przedszkolnego organowi prowadzącemu i nadzorującemu 

pracę pedagogiczną, 

5) współuczestniczenia w planowaniu pracy oddziału przedszkolnego i inicjowania 

działań na rzecz placówki.  

3. Do podstawowych obowiązków rodziców należy w szczególności:  

1) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego lub przez 

upoważnią przez nich osobę zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo, 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia przedszkolne dziecka 

realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,  

3)  udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,  

4) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,  
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5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym, 

6) systematyczne rejestrowanie za pomocą chipa elektronicznego godziny 

przyprowadzania i odbierania dziecka.  

7) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym, 

niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych,  

8) kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych i 

grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,  

9)  respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,  podjętych w 

ramach ich kompetencji,  

10) przestrzeganie niniejszego Statutu,  

11) czytanie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń, stronie 

internetowej placówki oraz wysyłanych poprzez e-dziennik.  

5. Podstawowymi formami współpracy oddziału przedszkolnego z rodzicami są w 

szczególności:  

1) spotkania adaptacyjne dla dzieci w obecności ich rodziców,  

2) zebrania grupowe, przynajmniej 2 razy w roku szkolnym, 

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, wychowawcami, 

nauczycielami, specjalistami,  

4) bieżące informacje pisemne i ustne,  

5)  uroczystości, imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców/ opiekunów 

prawnych  i innych członków najbliższej rodziny,  

6) spotkania grupowe z rodzicami i dziećmi.  

§ 35k. 

Organizacja oddziałów przedszkolnych 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji roku szkolnego opracowany przez Dyrektora. 
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2. Oddziały przedszkolne składają się z 3 grup.  

3. O przydziale dzieci do danej grupy decyduje Dyrektor.  

4. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi 19. W szczególnych sytuacjach, za 

zgodą dyrektora szkoły,  może być zwiększona do 21. 

5. Dyrektor szkoły powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm 

nauczycielom.  

6. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:  

1) podstawę programową wychowania przedszkolnego,  

2) programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku w oddziale 

przedszkolnym przez Dyrektora.  

7. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki trwa 

60 minut.  

8. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z 

języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i 

zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut. 

9. Szczegółową organizację pracy oddziale przedszkolnym  określa ramowy rozkład dnia 

ustalony przez Dyrektora szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań 

rodziców.  

1) Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, 

godziny posiłków oraz czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i 

opiekę. 
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2) Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę 

nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z 

uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.  

 

§ 35l. 

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych 

1. Oddział przedszkolny zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w 

wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8.00-13.00. 

2. Poza czasem wymienionym w ust. 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest 

odpłatne.  

3. Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 2, zasady zwalniania całkowitego oraz  

częściowego z opłat zawiera uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia 

czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia,  udzielane 

przez przedszkola prowadzone przez miasto Bydgoszcz.  

4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako 

iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 3, liczby godzin pobytu dziecka w 

przedszkolu ponad czas określony w ust. 1, wskazanej przez rodziców/ prawnych 

opiekunów  oraz liczby dni pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym i wnoszona jest 

z góry do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc. 

5. Rozliczenie miesięcznej wysokości opłaty za czas faktycznej realizacji odpłatnych 

świadczeń w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozliczenia, ustalana jest jako iloczyn 

stawki godzinowej, o której mowa w ust. 3 oraz liczby godzin faktycznego pobytu 

dziecka w oddziale przedszkolnym  ponad czas określony w ust 1.  

6. Opłata, o której mowa w ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.  

7. Oddział przedszkolny zapewnia wszystkim dzieciom możliwość odpłatnego 

korzystania z posiłków, podawanych w czasie zadeklarowanego przez rodziców 

pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.  
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8. Warunki korzystania z żywienia w oddziale przedszkolnym , w tym wysokość opłat za 

posiłki, ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie 

kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku. 

9. Szczegółowy zakres realizowanych świadczeń określa składana przez rodzica 

deklaracja, która reguluje w szczególności: okres, na jaki jest zawierana, wymiar 

czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, zakres korzystania z posiłków oraz 

termin wnoszenia opłat.  

§ 35ł. 

Zadania pracowników oddziałów przedszkolnych 

1. W oddziale przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i pracowników obsługi.  

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których 

mowa w ust. 1, 2 określają odpowiednio przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela, 

Kodeksie Pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych i przepisach 

wykonawczych do powyższych ustaw.  

§ 35m. 

Nauczyciel przedszkola: 

1. Prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z programem 

wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i efekty tej pracy. Szanuje godność 

dziecka, respektuje jego prawa i jest równocześnie wychowawcą grupy.  

2. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności:  

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w 

oddziale przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp. 

2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z 

dopuszczonym programem,  

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań 

poprzez: 
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a) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie 

możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych 

obserwacji, 

b) wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą,  

c) prowadzenie pracy indywidualnej oraz w grupach odpowiednio do potrzeb i 

możliwości dzieci,  

d) opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej, 

e)  indywidualizację oddziaływań w toku bieżącej pracy, 

f)  stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,  

g) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy.   

4) współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną, zdrowotną, odpowiednią do sytuacji społecznej dziecka i inną, jak 

również monitorowanie przebiegu pracy specjalisty z dzieckiem przy ścisłej 

współpracy z rodzicami, 

5) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o 

estetykę pomieszczeń, 

6) udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami 

Rady Pedagogicznej, 

7) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z 

uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w 

szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym 

oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i 

rozwoju,  

8) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9) zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których nauczyciel ma 

dostęp,  
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10) realizacja wniosków Rady Pedagogicznej, wniosków i zaleceń Dyrektora,  

11) udział w pracach zespołów odpowiednio do ustaleń Dyrektora, 

12)  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, 

wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, 

13) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola a wynikających z 

bieżącej działalności placówki.         

3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje 

kontakt z jego rodzicami w celu:         

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,  

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych, 

3) włączenia ich w działalność przedszkola.       

4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i 

metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych 

placówek i instytucji naukowo-oświatowych. 

5. Oddział przedszkolny zatrudnia pracowników niebędących nauczycielami: 

1) pomoc nauczyciela,  

2) woźne oddziałowe. 

6. Podstawowe obowiązki osób, o których mowa w ust. 5 

1) prace porządkowe: 

a) codziennie utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń 

przydzielonych do sprzątania, 

b) dbanie o ład i porządek powierzonych pomieszczeń – utrzymanie ich we 

właściwym stanie higieniczno-sanitarnym, 

c) pozostawienie sal zabaw i innych pomieszczeń po zakończonych zajęciach 

w stanie estetycznym, 
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d) dbanie o właściwy stan higieniczno-sanitarny przedmiotów, przyborów i 

innych wykorzystywanych przez dzieci podczas pobytu w przedszkolu, 

e) wietrzenie sal wyłącznie pod nieobecność dzieci, 

f) odkurzanie dywanów wyłącznie pod nieobecność dzieci w sali, 

g) wykonywanie obowiązków za pracownika nieobecnego celem zapewnienia 

właściwej organizacji pracy w oddziale przedszkolnym – informowanie 

Dyrektora o zaistniałym fakcie nieobecności innego pracownika w celu 

podziału zakresu dodatkowych obowiązków, 

h) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym sprzętu i zabawek –

dbanie o powierzone mienie, zgłaszanie Dyrektorowi szkoły lub osobie 

pełniącej obowiązki pod jego nieobecność wszelkie szkody powstałe w 

wyniku używania powierzonego sprzętu oraz natychmiastowe usuwanie 

zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci, 

2) organizacja posiłków dzieci, 

3) opieka nad dziećmi, 

a) pomoc nauczycielowi w realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i 

opiekuńczych organizowanych przez nauczyciela – udział we wszystkich 

zajęciach z dziećmi na terenie oddziału przedszkolnego i podczas zajęć 

organizowanych poza placówką, 

b) pomoc w organizacji zajęć, przygotowaniu pomocy oraz prace porządkowe po 

zakończonych zajęciach, 

c) zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci powierzonych 

opiece, 

d) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu przed gimnastyką, odpoczynkiem, 

wyjściem na dwór, 

e) opieka w czasie spacerów i wycieczek, 

f) pomoc dzieciom w czynnościach higieniczno- sanitarnych, 
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g) rozkładanie i składanie leżaków w grupach, w których realizowana jest 

relaksacja. 

h) pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających. 

i) przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem dzieci w oddziale 

przedszkolnym  i w trakcie pobytu poza placówką, 

j) dyżury w holu oddziału przedszkolnego- zgodnie z ustalonym grafikiem 

k)  inne czynności polecone przez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy 

oddziału przedszkolnego. 

§ 35n. 

Prawa i obowiązki wychowanków oddziałów przedszkolnych 

1. Dziecko w  oddziale przedszkolnym ma zapewnione wszystkie prawa wynikające z 

Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:  

1) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,  

2) akceptacji,  

3) swobody myśli, sumienia i wyznania, swobodnego wyrażania swoich poglądów i 

potrzeb zgodnie z przyjętymi normami etycznymi,  

4) ochrony przed wszelkim formami przemocy fizycznej, psychicznej, krzywdy lub 

zaniedbania, bądź złego traktowania,  

5) rozwoju osobowości, talentu, zainteresowań, zdolności umysłowych i fizycznych 

poprzez wielostronne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu 

otaczającego je świata,  

6) poszanowania jego godności i wartości,  

7) otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce, wypoczynku i czasu wolnego,  

8) do uczestnictwa w zabawach, zajęciach stosownych do jego wieku i możliwości,  

9) ochrony sfery jego życia prywatnego,  
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10) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i 

opiekuńczego,  

11) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,  

12) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź 

psychicznej,  

13) zgłaszania nauczycielowi swoich problemów i oczekiwania od niego pomocy.  

2. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego jest m.in.:  

1) współdziałanie z nauczycielami w procesie nauczania i wychowania,  

2) przestrzeganie zasad współżycia społecznego ustalonych w oddziale 

przedszkolnym, szanowanie odrębności każdego dziecka,  

3) stosowanie się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w oddziale 

przedszkolnym, ustalonych wspólnie z nauczycielami,  

4) przestrzeganie ustalonych w oddziale przedszkolnym zasad bezpieczeństwa,  

5) bezwzględne poszanowanie nietykalności cielesnej innych (dzieci i dorosłych),  

6) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,  

7) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,  

8) dbanie o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa.  

3. Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję o 

skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących 

przypadkach:  

1) opóźnienia we wnoszeniu opłat za świadczenia udzielane przez oddział 

przedszkolny, przekraczającego jeden miesiąc oraz powtarzające się nieterminowe 

wnoszenie tych należności, 

2) nieuczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego przez okres powyżej 

kolejnych 30 dni kalendarzowych, bez uzasadnienia rodziców/ opiekunów 

prawnych,  
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3) nieprzestrzegania przez rodziców/ opiekunów prawnych postanowień Statutu 

szkoły, 

4) w sytuacji, gdy dziecko posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej o przeciwwskazaniach do korzystania z pobytu w oddziale 

przedszkolnym, 

5) w przypadku powtarzającego się pozostawiania przez rodzica dziecka w oddziale 

przedszkolnym poza godzinami jego otwarcia, 

6) agresywnego, zagrażającemu bezpieczeństwu innych wychowanków zachowania 

dziecka oraz braku współpracy rodziców tego dziecka z nauczycielami. 

4. Przepisy ust. 1 nie dotyczą dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne. 

5. Tryb postępowania w przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków: 

1) ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie 

powinno uczęszczać do oddziału przedszkolnego, 

2) podjęcie uchwały o skreśleniu, 

3) pisemne poinformowanie rodziców/ prawnych opiekunów o skreśleniu z listy, 

4) od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom/ opiekunom 

prawnym przysługuje prawo do odwołania się do Rady Pedagogicznej, za 

pośrednictwem Dyrektora, w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia, 

5) po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków. 

 

§ 35o. 

Organy oddziałów przedszkolnych 

1. Organy funkcjonujące w oddziałach przedszkolnych wskazane są w § 12 niniejszego 

Statutu. 

2. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych wchodzą w skład rady pedagogicznej , o 

której mowa w §12 ust.1 p. 3. 
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3. Przewodniczący Rady Rodziców oddziałów przedszkolnych wchodzą w skład Rady 

Rodziców, o której mowa w §12 ust.1 p. 4. 

 

ROZDZIAŁ 8 

RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI) 

§36 

1. Dla zapewnienia warunków osiągnięcia jak najlepszych wyników kształcenia 

i wychowania uczniów, konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. 

 

§37 

Prawa rodziców 

2. Rodzice mają prawo do : 

1) przynajmniej dwóch zebrań ogólnych organizowanych przez wychowawcę klasy w 

ciągu roku szkolnego (na początku roku i po zakończeniu I semestru), 

2) spotkań śródrocznych ze wszystkimi nauczycielami podczas tzw. „drzwi 

otwartych",  

3) rzetelnej informacji na temat postępów w nauce swojego dziecka, 

4) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i 

rodziny, 

5) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

6) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli 

Dyrektorowi szkoły oraz Kuratorowi Oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem 

swych reprezentantów, 

7) poznania wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, regulaminu szkoły i Statutu szkoły,  

8) zapoznawania z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi 

i opiekuńczymi szkoły. 
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§38 

Obowiązki rodziców 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców/ opiekunów prawnych dziecka wynikających z 

ustawowego obowiązku szkolnego należy: 

1) zapisanie dziecka do szkoły, 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć lekcyjnych. 

2.  Do obowiązków rodziców należy: 

1) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 

2) ponoszenie odpowiedzialności za wychowanie i prawidłową postawę dzieci w 

stosunku do nauczycieli, kolegów i innych osób, 

3) ponoszenie konsekwencji finansowych w przypadku umyślnego zniszczenia przez 

dziecko mienia szkolnego lub osobistego innej osoby, 

4) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

5) usprawiedliwianie nieobecności dziecka w szkole, 

6) udzielanie, w miarę swoich możliwości, pomocy organizacyjnej i materialnej szkole, 

7) stworzenie odpowiednich warunków pracy dziecku w domu: kontrola bieżąca 

postępów szkolnych, pomoc w wykonywaniu szkolnych zadań, właściwa i troskliwa 

opieka wychowawcza, dobra atmosfera sprzyjająca pracy w domu dziecka. 

8) pisemne informowanie wychowawcy ucznia, kto w przypadku dłuższej nieobecności 

rodziców (np. na wyjazdu zagranicznego) jest upoważniony do kontaktu ze szkołą w 

sprawach dotyczących edukacji dziecka.  

 

§39 

Obowiązki szkoły wobec rodziców/ opiekunów prawnych 

1. Obowiązki szkoły w zakresie współpracy z rodzicami/ opiekunami prawnymi: 

1) zapoznanie z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów, 

2) zapoznanie ze sposobem przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

sprawdzających i klasyfikacyjnych, 

3) udzielanie informacji rodzicom na temat pracy szkoły, 
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4) ustalenie przez wychowawców klasowych terminów spotkań indywidualnych z 

rodzicami w szkole i poza szkołą, dotyczących zachowania, postępów w nauce i 

dalszego kształcenia dziecka, 

5)  organizowanie zebrań z rodzicami przez wychowawców klasowych, w celu 

wymiany informacji oraz dyskusji na temat zadań dydaktyczno-wychowawczych i 

opiekuńczych szkoły ujętych w planach pracy wychowawcy klasowego i szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 9  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§40 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posiada własny sztandar i logo. 

3. Szkoła posiada własny ceremoniał. 

3.1. Ceremoniał- jako zespół form obrzędowych obowiązujących w czasie uroczystości, w 

szkole zastosowany jest w czasie trwania następujących uroczystości: 

3.1.1. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. 

3.1.2. Ślubowanie klas I. 

3.1.3. Pożegnanie absolwentów. 

3.1.4. Akademie z okazji świąt państwowych. 

3.2. Głównymi elementami ceremoniału szkolnego jest udział pocztu sztandarowego w 

wymienionych w pkt. 3.1. imprezach oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego. Uczniów w 

czasie tych uroczystości obowiązuje strój apelowy- biała bluzka, granatowa (czarna) 

spódnica, spodnie. 

3.3. Poczet sztandarowy stanowią uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu. 

Przedstawicieli do pocztu sztandarowego proponuje Samorząd Uczniowski przy współudziale 

wychowawców. Wyboru pocztu dokonuje Samorząd Uczniowski z opiekunem. Uczniów z 

pocztu sztandarowego obowiązuje strój apelowy- biała bluzka, granatowa (czarna) spódnica, 

spodnie. 

3.4. Szkolne tradycje pielęgnowane są zgodnie z działaniami i harmonogramem zawartymi w 

Programie Wychowawczym i Planie Pracy Szkoły. 
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§41 

 

 

W razie konieczności zmian statutowych, nowelizacji Statutu dokonuje komisja powołana 

przez Dyrektora szkoły, która przedstawia projekt nowelizacji do dyskusji  i zatwierdzenia 

Radzie Pedagogicznej. 

 

§42 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. 
 

 

Zmiany: 

II. UCHWAŁA NR 9/2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy z dnia 

4 kwietnia  2018 r. 

1) w zał. nr 2 Statutu SP-27 (WZO), w §22 ust. 1a otrzymuje brzmienie:   

„Kryteria dla skali ocen z zajęć edukacyjnych: 

            a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który   

 posiadł pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,  

 samodzielnie poszerza wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji i 

prezentuje efekty swojej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań, 

 wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania,  

  jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim oraz laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty.” 

2)  w zał. nr 2 Statutu SP-27 (WZO), w §22 ust. 1b otrzymuje brzmienie:   

           „ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wysokim stopniu (90% - 95%) wiedzę i umiejętności określone w 

podstawie programowej, rozwiązuje problemy w sposób twórczy, wykorzystuje 

umiejętności w nowych sytuacjach, 

 potrafi efektywnie pracować w zespole, 

 poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł, 
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 umiejętnie rozwiązuje problemy”. 

 

 

3) w zał. nr 2 Statutu SP-27 (WZO), w §22 ust. 1c otrzymuje brzmienie:   

            „ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

  opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej (75% - 

89%), 

  stosuje wiadomości w sytuacjach typowych, 

 planuje, organizuje i ocenia własną pracę, 

 umie pracować w zespole”. 

4) w zał. 16 (procedura powypadkowa) w ust.5 dodaje się p. 10 w brzmieniu; „ Podstawą 

wszczęcia postępowania powypadkowego jest opinia lekarska stwierdzająca uraz, 

powodujący naruszenie sprawności organizmu ucznia uniemożliwiający (z tego powodu) 

np. uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych.” 

 

III. UCHWAŁA NR  /2017/18 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy 

z dnia 31 sierpnia  2018 r. 

1) §21 ust. 5 otrzymuje brzmienie „Praca nauczyciela podlega obserwacji”-  załącznik 27 

i ocenie na podstawie odrębnych przepisów.  

2) Skreśla się załącznik nr 28. 

3) §21 ust. 10 p. 7 otrzymuje brzmienie: ”Procedurę awansu zawodowego określają 

odrębne przepisy”. 

4) Skreśla się załącznik nr 29. 

 

IV,   UCHWAŁA Nr 4/2020/2021 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w 

Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2020 r. 

1. W zał. 2 § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie „w roku szkolnym 2020/21 klasyfikacja 

śródroczna odbywa się w pierwszej połowie lutego 2021 r.” 

 

2. W zał. 2 w  § 15 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Nauczyciele, którzy nie klasyfikowali 

ucznia lub wystawili mu ocenę niedostateczną mają obowiązek dostarczyć przed 

klasyfikacyjnym  posiedzeniem rady pedagogicznej uzasadnienie wystawionej oceny 

niedostatecznej/nieklasyfikowania z uwzględnieniem informacji, w jaki sposób umożliwili 

uczniowi uzupełnienie braków programowych”. 
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3. W zał. 2 § 39 otrzymuje brzmienie (Roczny egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie 

później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, po uprzednim uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – 

w charakterze obserwatorów – rodzice [prawni opiekunowie] ucznia). 

 

4. W zał. 35 § 14 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na koniec każdego semestru wychowawca ma obowiązek zsumowania liczby punktów i na 

ich podstawie wystawienia oceny zachowania wynikającej z systemu punktowego. Protokół ze 

spotkania KZN oraz zestawienie punktów należy przesłać do wicedyrektora szkoły w 

określonym terminie przed RP klasyfikacyjną.  

   2. Uczniowie, którzy do momentu przejścia na nauczanie zdalne otrzymali sporą liczbę 

punktów ujemnych, mają możliwość ich poprawy poprzez realizację działań wskazanych przez 

wychowawcę oraz nauczycieli np. przeprowadzenie pogadanki na podany temat, 

przygotowanie godziny wychowawczej on-line, realizację projektu itp. 

  3. Wszyscy uczniowie mają możliwość grupowego lub indywidualnego udziału w 

konkursach, projektach, innych przedsięwzięciach edukacyjnych i wychowawczo - 

profilaktycznych, za które otrzymają punkty dodatnie.  

  4. Uczniowie mają możliwość spotkań w ramach samopomocy koleżeńskiej. Działania takie 

są monitorowane przez wychowawcę/nauczyciela, który poświadcza ich realizację.  

  5. Każdy nauczyciel dysponuje 5 punktami, które ma prawo przyznać uczniom za postawę i 

stosunek do obowiązków na jego przedmiocie podczas nauki zdalnej. 

  6. Wychowawca dysponuje dodatkową pulą od 1 do 30 punktów, które ma prawo prz yznać 

uczniowi za postawę podczas edukacji zdalnej”. 

V. UCHWAŁA Nr 6 /2020/2021 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 27 

W zał. 2 §15 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się 

raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 14 dni poprzedzających rozpoczęcie ferii 

zimowych w danym roku szkolnym”. 

VI. UCHWAŁA Nr   15  /2020/2021 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 27 wprowadza się następujące zmiany: 

1) W §10 ust. 1 p. 5 otrzymuje brzmienie:” szkoła posiada opracowany plan i regulamin dyżurów 

nauczycielskich podczas przerw, wprowadzony odrębnym zarządzeniem dyrektora szkoły”  

2) W §10 ust. 1 p. 6 lit..d)  otrzymuje brzmienie:”  Regulamin korzystania z szatni wychowania 

fizycznego określa odrębne zarządzenie dyrektora szkoły”.  

3) w § 20 ust.5 otrzymuje brzmienie: ” Praca nauczyciela podlega obserwacji i ocenie na 

podstawie odrębnych przepisów.  Procedurę obserwacji zajęć określa zarządzenie dyrektora 

szkoły”.    
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4) w § 22 ust.3 p. 13 otrzymuje brzmienie: ”otaczanie opieką dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi” 

5) w §28 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „W czasie zajęć lekcyjnych uczeń ma obowiązek 

zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos, gdy zostanie do 

tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu 

w czasie zajęć”.  

6) w §33 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „ Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z 

wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły”.  

7) w §33 ust. 17 skreślony 

8) w § 35g ust. 7 otrzymuje brzmienie: „O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:  

rodziców poszkodowanego dziecka, 

radę rodziców  

organ prowadzący”. 

9) W § 35j ust. 3 p.11 otrzymuje brzmienie:” czytanie na bieżąco informacji umieszczanych na 

tablicy ogłoszeń, stronie internetowej placówki oraz wysyłanych poprzez e-dziennik”.  

10) W § 35e ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „ 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz 

obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach 

oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w 

odrębnych przepisach. 2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami 

polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności 

adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, 

w tym związanych z kształceniem za granicą”. 

11) W § 35k ust. 4 otrzymuje brzmienie: Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi 19. W 

szczególnych sytuacjach, za zgodą dyrektora szkoły,  może być zwiększona do 21. 

12) W § 35k ust. 8 otrzymuje brzmienie:” Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być 

dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu 

zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.” 

13) W § 35n ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do 

przedszkola w następujących przypadkach: 1. opóźnienia we wnoszeniu opłat za świadczenia 

udzielane przez oddział przedszkolny, przekraczającego jeden miesiąc oraz powtarzające się 

nieterminowe wnoszenie tych należności, 2. nieuczęszczania dziecka do oddziału 

przedszkolnego przez okres powyżej kolejnych 30 dni kalendarzowych, bez uzasadnienia 

rodziców/ opiekunów prawnych, 3. nieprzestrzegania przez rodziców/ opiekunów prawnych 

postanowień Statutu szkoły, 4. w sytuacji, gdy dziecko posiada orzeczenie Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej o przeciwwskazaniach do korzystania z pobytu w oddziale 

przedszkolnym, 5. w przypadku powtarzającego się pozostawiania przez rodzica dziecka w 

oddziale przedszkolnym poza godzinami jego otwarcia, 6. agresywnego, zagrażającemu 

bezpieczeństwu innych wychowanków zachowania dziecka oraz braku współpracy rodziców 

tego dziecka z nauczycielami. 

14) W § 35n skreśla się ust. 6 

15) §39 ust.1 p. 1 skreślono 

16) W zał. 3 w § 22 dodaje się ust 3 w brzmieniu: 

„W ocenianiu śródrocznym oraz końcoworocznym dopuszcza się stosowanie średniej 

ważonej, dla której ustalono następujące kryteria. 

 



Podstawowa Szkoła nr 27 im. Zdzisława Krzyszkowiaka z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy 
 

66 
 

Ocena Średnia ważona 

celująca 5,51 i powyżej 

bardzo dobra 4,51 - 5,5 

dobra 3,51 - 4,5 

dostateczna 2,51 -3,5 

dopuszczająca 1,51 - 2,5 

niedostateczna 1,5 i poniżej 

 

17) w zał. 26 p.15 otrzymuje brzmienie:” Sytuacje konfliktowe rodzic/ opiekun prawny - nauczyciel:  

-w przypadku konfliktu między rodzicem/ opiekunem prawnym, a nauczycielem,  rolę 

mediatora przyjmuje Wicedyrektor lub Dyrektor szkoły, - wniosek składa osoba 

zainteresowana w formie pisemnej do dyrekcji w terminie 7 dni, - Dyrektor/Wicedyrektor 

szkoły rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni, a o wynikach informuje zainteresowane strony, - 

skargi anonimowe (listy, telefony, e-maile) nie będą rozpatrywane”. 

18) w zał. 28 w § 5 ust 6 tiret drugi otrzymuje brzmienie:” przygotowanie diagnozy środowiska 

uczniowskiego pod kątem czynników ryzyka i chroniących oraz uwzględnienie wyników 

diagnozy w projektowaniu działań wychowawczo – profilaktycznych” 

19) w zał. 29  § 2 ust.1  otrzymuje  brzmienie: „Wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane 

przez nauczycieli, w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach 

danego przedmiotu, zajęć pozalekcyjnych lub przedmiotów pokrewnych poza terenem  

miejscowości”. 

20)    w zał. 29  § 3 ust.4-6  otrzymują  brzmienie:  

„4.Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia 

wicedyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.  

 Dokumentacja wycieczki sporządzana jest w e-dzienniku Vulcan w zakładce 

Nauczyciel/Wycieczka. Kierownik wycieczki wypełnia zakładki :  

 informacje podstawowe 

 program 

 kompletowanie oddziałów 

 opiekunowie 

 uczestnicy 

 uczniowie nie biorący udziału 

 frekwencja  

5.W zakładce wydruki należy pobrać: 

 zgody rodziców i przekazać je do podpisania. Oryginały zgód wychowawca przechowuje 

w swojej dokumentacji  

 listę uczestników (dodatkowe informacje) – kierownik zabiera ze sobą na wycieczkę 
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6.Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub 

upoważniony wicedyrektor poprzez zatwierdzenie wycieczki w e-dzienniku”. 

 

21) w zał. 29 w § 6 dodaje się p. 8 w brzmieniu:” W przypadku oddziału przedszkolnego wyjście z 

grupą poza teren szkoły nadzoruje 2 opiekunów”.  

22) w zał. 29  w § 9 ust. 1-4 otrzymuje w brzmienie:” Przez wyjście rozumie się realizowanie celów 

edukacyjnych i wychowawczych poza terenem szkoły, na terenie miejscowości. Wyjścia mogą 

być formą uczestnictwa  w: 

a) olimpiadach i konkursach przedmiotowych i artystycznych, 

b)  zajęciach warsztatowych, zawodach sportowych,  

c) spotkaniach integracyjnych,  

d) seansach kinowych, spektaklach teatralnych, wystawach, wernisażach, innych 

zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych np. basenie. 

O wyjściu grupowym nauczyciel osobiście informuje wicedyrektora szkoły przynajmniej 7 dni 

przed planowanym wyjściem.  

Po uzyskaniu zgody wicedyrektora nauczyciel wypełnia rejestr wyjść grupowych w e-dzienniku 

( zakładka nauczyciel/rejestr wyjść grupowych). Należy wypełnić wszystkie pola. W karcie 

„uwagi” należy wpisać nazwiska uczniów niebiorących udziału w wyjściu. Jeśli uczeń 

niebiorący udziału w wyjściu ma uczęszczać na zajęcia w tym dniu do innej klasy, należy taką 

informację zaznaczyć w uwagach i poinformować wychowawcę danej klasy. O wyjściu 

grupowym nauczyciel powiadamia rodziców w terminie 5 dni przed planowanym wyjściem. 

23) w zał. 33  w § 23 ust 3 otrzymuje brzmienie:” Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni  

mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, dotyczące rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, jeśli uznają, iż zostały one  ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. 

24) w zał. 33  w § 23 ust 4 otrzymuje brzmienie:” W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dyrektor 

szkoły powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

 

VI. UCHWAŁA Nr   6 /2021/2022 RADY PEDAGOGICZNEJ z dnia    17.11.2021 r. 

1) W §22 ust. 5 p. 6 otrzymuje brzmienie:” organizację wyjść, wycieczek turystycznych, biwaków, 

imprez kulturalnych w klasie, zgodnie z procedurami określonymi w zarządzeniu dyrektora  - 

Załącznik 29.docx. 

2) W §38 w ust. 1 dodaje się p.8 w brzmieniu „pisemne informowanie wychowawcy ucznia, kto w 

przypadku dłuższej nieobecności rodziców (np. na wyjazdu zagranicznego) jest upoważniony 

do kontaktu ze szkołą w sprawach dotyczących edukacji dziecka”.  

3) W §4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Placówka pracuje w oparciu o wybrane programy nauczania, 

które tworzą Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Procedurę dopuszczenia do użytku 

programów nauczania określa zarządzenie dyrektora Załącznik 3.docx” 

4) W zał. 20  część V A.1. otrzymuje brzmienie: „Ucznia można zwolnić tylko na pisemną prośbę 

rodziców/ opiekunów prawnych, wystosowaną do wychowawcy za pośrednictwem e-dziennika, 

zawierającą rzeczowe uzasadnienie z formułą: Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną 
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za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas jego powrotu do domu, z wyraźnym podpisem i 

datą wystawienia”. 

5) W zał. 20  część V A.3. otrzymuje brzmienie: „Rodzice/ opiekunowie prawni mogą przyjść do 

szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/nauczyciela o zwolnienie dziecka. Jednocześnie 

obliguje się rodzica/ opiekuna prawnego do przedstawienia tego faktu za pośrednictwem e-

dziennika”. 

6) W zał. 20  część VIII  otrzymuje brzmienie:  

„Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do rzetelnego prowadzenia dokumentacji szkolnej, 

w tym kontrolowania frekwencji uczniów na zajęciach. 

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach obowiązkowych przez 

okres dłuższy, niż 2 dni wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji z 

rodzicami i odnotowania tego faktu w e-dzienniku.  

Każdy nauczyciel sprawdza na początku zajęć obecność i zaznacza to w dzienniku lekcyjnym 

lub dzienniku zajęć pozalekcyjnych. 

Nauczyciel prowadzący płatne zajęcia dodatkowe ma obowiązek powiadomienia rodziców 

ucznia o absencji w przypadku dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności ich dziecka na 

zajęciach w określonym przez prowadzącego  terminie.  

Fakt odbycia rozmowy i przyczynę nieobecności oraz ustalenia, co do poprawy frekwencji 

nauczyciel zapisuje w e-dzienniku zajęć pozalekcyjnych. 

W przypadku dalszych nieobecności ucznia nauczyciel prowadzący przekazuje sprawę 

wychowawcy klasy. 

Nauczyciel wychowawca zgłasza pedagogowi szkolnemu problem absencji ucznia, po 

wyczerpaniu wszystkich innych możliwości działania.  

Pedagog szkolny rozwiązuje zaistniały problem we współpracy z rodzicami/ opiekunami 

prawnymi i odpowiednimi instytucjami wspomagającymi szkołę w procesie wychowawczym”. 

 

VII. UCHWAŁA Nr 8 /2021/2022 z 19.05.22 

1) W §3 dodano ust.  8-10 :  

„ 8. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, mogą być tworzone oddziały przygotowawcze dla 

cudzoziemców lub obywateli polskich powracających z zagranicy, którzy  wymagają dostosowania 

procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych.   

9.Uczniowie oddziału przygotowawczego realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia 

ogólnego. 

10.Zasady funkcjonowania oddziału przygotowawczego regulują odrębne przepisy”. 

2) w §6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Szkoła podstawowa organizuje nauczanie indywidualne oraz 

kształcenie specjalne dla uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia na podstawie opinii poradni  psychologiczno – pedagogicznej 

oraz, w miarę potrzeby,  zajęcia w grupie do 5 osób dla uczniów niepełnosprawnych”. 

3) w  §19 dodaje się ustęp 7 i 8 w brzmieniu: „7. W szkole można zatrudnić asystenta nauczyciela lub 

pomoc nauczyciela dla uczniów niepełnosprawnych. 8. Zasady zatrudniania osób, o których mowa w 

ust. 7 określają odrębne przepisy”. 

VIII. UCHWAŁA Nr 13 /2021/2022 z dnia 15.06.2022 r. 



Podstawowa Szkoła nr 27 im. Zdzisława Krzyszkowiaka z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy 
 

69 
 

1. w zał. 2 § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:” Ocena ustalona w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem  § 44, §45 i §51”.  

2. W zał. 2 § 62 ust.2 otrzymuje brzmienie ”Dokumentację, o której mowa w ust.1 

udostępnia się  z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych”. 

 

VIII. UCHWAŁA Nr ……. Z 31.08.2022 r. 

W §8 statutu SP-27 po ust. 3 dodaje się ustępy 4-6 w brzmieniu: „4.W szczególnych 

sytuacjach określonych w odrębnych przepisach zajęcia w szkole mogą być zawieszone.  

5.W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 4, na okres powyżej dwóch dni 

dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 6. Szczegółową organizację zajęć, o których mowa w ust. 5,  

zawiera  zarządzenie dyrektora SP-27 – załącznik 7a”. 

 

IX. Uchwała nr 1.2022/23 z dnia 14.09.2022 r.   

Pedagog specjalny 

Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

7. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami, która dotyczy:  

5)  rekomendowania dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki 

oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

6)   prowadzenia badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki, 

7)   Rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

8)   Określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia. 
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8. Współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 

ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

szczególności powinno dotyczyć: 

5) rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 

jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki, 

6)  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

7) dostosowania sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

8)  doboru metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów. 

10. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 

nauczycielom;  

11. Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami:  poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży, dyrektorem, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub 

higienistką szkolną, asystentem edukacji romskiej, pomocą nauczyciela, pracownikiem 

socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem sądowym. 

12. Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w zakresie ww. zadań. 

Zmiana zał. 5  - regulamin świetlicy szkolnej,  

 


