
 

 
 
 

Załącznik 
do Uchwały Nr XXXV/301/2017 
Rady Miejskiej w Korfantowie  
z dnia  29 listopada 2017 r.  

 
STATUT   

 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena  w Korfantowie 

 
Rozdział 1 

Informacje ogólne o Szkole 
 

§ 1. 
 1. Nazwa Szkoły - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Adama Mickiewicza 1 w Korfantowie  
             (kod pocztowy 48 – 317 Korfantów). 

3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie jest publiczną  
              ośmioklasową szkołą podstawową dostępną dla dzieci zamieszkałych w obwodzie tej   
               szkoły, który obejmuje: miasto Korfantów ulice: Stawowa, Rzemieślnicza, Nyska,  
               Na Grobli, Lipowa, Krótka, Grodzka, Fabryczna, Działkowa, Dolna, Długa,  
               Cmentarna. 

4. Organem prowadzącym jest  Gmina Korfantów z siedzibą w Korfantowie,  
              ul. Rynek  4 , 48-317 Korfantów.    

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu. 
6. Szkoła używa pieczęci: 

1) pieczęć urzędową zawierającą godło Państwa i napis w otoku: „Szkoła Podstawowa nr 2 
w Korfantowie”. 

2) pieczęć firmową z napisem: „Szkoła Podstawowa nr 2. im. Czesława Niemena w 
Korfantowie” ul.A. Mickiewicza 1, 48-317 Korfantów NIP 7532445410, REGON 
368056403. 

7. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy. 
§ 2. 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa obez bliższego okreslenia o: 
1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Czesława Niemena   
w Korfantowie, 
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława 
Niemena w Korfantowie, 
3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława 
Niemena w Korfantowie, 
4) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie, 
5) Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie, 
6) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Czesława Niemena w Korfantowie, 
7) nauczycielu – należy rozumieć przez to kazdego pracownika pedagogicznego Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie, 
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8) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława 
Niemena w Korfantowie, 
9) rodzicu – należy przez to rozumieć także jednego z rodziców lub prawnych opiekunów 
ucznia. 

Rozdział 2 
Cele i zadania szkoły 

 
§ 3. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz  w przepisach 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo - 
profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 
środowiska. 
2. Głównymi celami szkoły jest: 
1) 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) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i 
etnicznej;  
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 
osób;  
4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 
argumentowania i wnioskowania;  
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 
które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;  
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 
edukacji;  
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i 
rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 
11)  kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 
przygotowania własnego warsztatu pracy;  
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  
3. Do zadań szkoły należy: 
1) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 
potrzeb; 
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 
emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 
wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 
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4) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 
zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 
5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i 
nauczania; 
6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i 
nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 
7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                             
z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 
8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 
uczniów lub poszczególnego ucznia; 
9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 
10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 
11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 
12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej; 
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 
pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym 
czasie; 
15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu 
przygotowania uczniów; 
16) wprowadzenie uczniów wświat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych 
oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów 
literackich i innych tekstów literackich; 
17) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, 
formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami 
bnarodowymi i symbolami państowymi; 
18) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 
19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 
nauczania; 
20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie 
im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 
21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 
22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 
23) zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności 
poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 
24) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów; 
25) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 
rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 
26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 
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wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 
kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw 
i pracy zespołowej; 
27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także 
postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 
28) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 
postaw wobec problemów ochrony środowiska; 
29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 
30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 
31) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru 
i wykorzystania mediów; 
32) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 
rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących   i ograniczających dostęp 
do zasobów sieciowych w Internecie; 
33) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji; 
34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji. 
 
 

Rozdział 3 
Organizacja , formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

 
§ 4. 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 
1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 
2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bez-

płatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 
3. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na : 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 
2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 
3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w 
szkole; 
4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w 
życiu oraz w środowisku społecznym; 
     4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba 
zorganizowania wynika w szczególności z:  
1) niepełnosprawności ucznia; 
2) niedostosowania społecznego; 
3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) z zaburzeń zachowania i emocji; 
5) szczególnych uzdolnień; 
6) specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
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8) choroby przewlekłej; 
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
10) niepowodzeń szkolnych; 
11) zaniedbań środowiskowych; 
12) trudności adaptacyjnych; 
 

 

Rozdział 4 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,                                      
niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

 
§ 5. 

W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne 
prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym.  

 
§ 6. 

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 
społecznym: 
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny                                

i środki dydaktyczne; 
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych  

i możliwości psychofizycznych ucznia; 
4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości 

organizacyjnych szkoły; 
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 
6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 
7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych 

naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji. 
 

       2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 
 

§ 7. 
Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                         
z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.  
 

§ 8. 
W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 
1.  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie: 

a) korekcji wad wymowy (zajęcia logopedyczne i z logorytmiki); 
b) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna); 
c) korekcyjno – kompensacyjnym; 
d) nauki języka migowego lub innych alternatywnych maetod komunikacyjnych; 

        b) zajęć specjalistycznych: terapia psychologiczna,  
        c) innych, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp. 
2. zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 
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Rozdział  5 
Organy  szkoły i ich kompetencje  

 
§ 9. 

1. Organami szkoły są: 
 
1) Dyrektor Szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna ; 
3) Rada Rodziców; 
4) Samorząd Uczniowski. 

 
2. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy 
kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.  
 

§ 10. 
Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością  szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest 
bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.  

§ 11. 

Dyrektor szkoły: 
1) kieruje szkołą  jako jednostką budżetową gminy; 
2) jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy; 
3) jest organem nadzoru pedagogicznego dla zatrudnionych nauczycieli; 
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 
5) wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.  

 

§ 12. 

Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:   
1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po 
zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe do 10 kwietnia 
organowi prowadzącemu; 
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 
oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 
4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach 
dni wolne od zajęć;  
5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach 
wolnych; 
6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy 
występuje zagrożenie zdrowia uczniów; 
7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawczew 
sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć 
temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są 
bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły; 



 

7 
 

8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,  
a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków 
pobytu uczniów w budynku szkolnym i na placu szkolnym; 
9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości 
o estetykę i czystość; 
11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 
12) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania 
Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 
13) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
14) dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 
technicznego urządzeń na szkolnym boisku; 
15)  za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły 
tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze. 
16)  organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 
17)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 
18) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie 
z odrębnymi przepisami; 
19) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

§ 13. 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie 
jest kolegialnym organem szkoły.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Czesława Niemena w Korfantowie 

4. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa oraz 
przepisy szczególne wydane na jej podstawie. 

5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który określa zasady i tryb jej 
pracy.  

 
§ 14. 

 Rada Rodziców. 

1.  Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły. 

 
3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych 

opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły; 
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4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły oraz 
podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności. 

5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji 
szkoły.  

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa szczegółowe 
zadania, tryb wyboru członków oraz tryb pracy Rady Rodziców. 
 

§ 15. 
 Samorząd Uczniowski 

1. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie działa 
Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu są jedynymi 
reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany 
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4.  Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach Szkoły.  
 

§ 16. 
 Zasady współpracy organów szkoły i sposób rozwiązywania sporów między organami. 

1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w 
granicach swoich kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny 
być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 
dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły. 

3. W sprawach spornych pomiędzy kolegialnymi organami Szkoły, gdy spraw tych nie można 
rozwiązać w oparciu o istniejące regulaminy działania tych organów, organem rozstrzygającym jest 
Dyrektor Szkoły. 
  

Rozdział 6 
Organizacja  pracy szkoły 

§ 17. 
 Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:  
1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 
2)   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  
3)   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 

a) dydaktyczno –wyrównawcze, 
b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w     

            rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej; 
 

§ 18. 
Baza szkoły. 
Do realizacji zadań statutowych szkoły, Szkoła posiada; sale lekcyjne z niezbędnym 
wyposażeniem, bibliotekę, pracownię komputerową  z dostępem do Internetu, salę 
gimnastyczną, boisko sportowe przy szkole, boiska sportowe „ORLIK”, gabinet terapii 
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pedagogicznej, gabinet logopedyczny, gabinet medycyny szkolnej, pomieszczenie do zajęć 
dydaktyczno – wyrównawczych, świetlicę szkolną, kuchnię i zaplecze kuchenne, szatnię, 
stołówkę. 
 

§ 19. 
Biblioteka szkolna oraz  warunki i zakres wspólpracy biblioteki szkolnej z uczniami, 
nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami 

1. Biblioteka jest:  
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz 
indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,  
2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

 
2.  Zadaniem  biblioteki jest:  

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej; 
3)  prowadzenie działalności informacyjnej; 
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów 
do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 
10)  organizacja wystaw okolicznościowych. 
 

3. Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy w zakresie pracy 
pedagogicznej:  

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 
przedmiotowych, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i 
jej zbiory, 

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania 
informacji, 

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 
zainteresowań i potrzeb, 

e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 
organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji 
zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury 
czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

f) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki. 
 

§ 20. 
Współpraca z rodzicami. 

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 
wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 



 

10 
 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły  odbywa 
się poprzez: 
1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych 
przez: 

a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności 
rodzicielskie, 

b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych  
z wychowaniem dziecka; 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 
a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 
b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-dziennik, telefonicznie, 

stronę www, inne materiały informacyjne; 
3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce 
przez edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w 
nauce; 
4) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, 
zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji; 
 
 
 

§ 21. 
Świetlica szkolna 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 
rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla 
uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica 
szkolna. 

2. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów 
w grupie nie powinna przekraczać 25. 

4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy 
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.  
 
 

§ 22. 
Stołówka szkolna  

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników 
kuchni dla uczniów i pracowników szkoły. 

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 
1) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie; 
2) uczniowie, których wyżywienie finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej lub inni 
sponsorzy lub organizacje; 
3) pracownicy zatrudnieni w szkole. 

3. Zasady zachowania w stołówce, zasady płatności za obiady oraz szczegółowy 
regulamin pracy stołówki określa odrębny Regulamin stołówki, umieszczony na tablicy 
ogłoszeń w pomieszczeniu jadalni. 
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Rozdział 7  
Pomoc materialna uczniom  

 
§ 23. 

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z 
powodu warunków rodzinnych i losowych. 
2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edu-
kacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 
materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 
3. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 
samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej. 
4. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na: 
1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia; 
2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej; 
3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 
5. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 
1) ucznia; 
2) rodziców (opiekunów prawnych); 
3) nauczyciela. 
6. Pomoc materialna w Szkole jest organizowana w formie: 
1) zwolnień z opłat za ubezpieczenie; 
2) bezpłatnych obiadów; 
3) stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe;  
4) pomocy rzeczowej lub żywnościowej; 
5) programu: „Wyprawka szkolna”; 
6) innych, w zależności od potrzeb i możliwości. 

 
Rozdział 8 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  
 

§ 24. 
 

Zadania nauczycieli. 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz 
odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  
1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez 
szkołę; 
2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 
wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania 
danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu 
maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, 
motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i 
sądów, wybór odpowiedniego podręcznika  i poinformowanie o nim uczniów; 
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3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 
każdego człowieka; 
4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 
5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych 
wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych 
(zgłaszanie  Dyrektorowi szkoły zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i 
sprzęt szkolny; 
6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,       
a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 
7)  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na 
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 
8) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 
organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 
przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej; 
 

§ 25. 
 

1. Zadania wychowawców klas. 
 Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,   
a   w szczególności:   
1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz    
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
 

2. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii 
ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania 
kar. Wychowawca ma prawo ustanowić przy współpracy z Oddziałową Radą Rodziców 
własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.  

 
3. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas: 
 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen; 
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące  klasy; 
3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego; 
4) wypisuje świadectwa szkolne;  
5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  
władz  szkolnych,  poleceniami Dyrektora  Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.   
 
 

§ 26. 
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Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom,  zasad promocji i 
ochrony zdrowia : 

1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad 
którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy  
i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania zajęć i wyprowadzenia  
z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni 
się w czasie zajęć. 

4. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach 
technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami  i metodami pracy zapewniającymi 
bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. 
Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu  i upewnieniu się przez prowadzącego 
zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej  i narzędzi pracy, a także inne 
warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

5. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać zasady zawarte w Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole. 

6. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 
przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie organizacji wycieczek szkolnych, obowiązującej            
w Szkole. 

Rozdział 9 
Prawa i obowiązki uczniów 

 
§ 27. 

Prawa i obowiązki uczniów.  
 

1. Każdy uczeń w Szkole ma prawo do:   
1) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny; 
2) bezpłatnego podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, z zastrzeżeniem 
przepisów przejściowych. 
3) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 
4)  korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
5) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad okre-
ślonych przez Dyrektora Szkoły; 
6) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową; 
7) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 
8) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole; 
9) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 
10) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 
 

 2.  Każdy uczeń w szkole ma obowiązek:  
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1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie, obowiązujących regulaminach i innych 
dokumentach dotyczących życia szkoły; 
2) współtworzenia dobrej atmosfery w klasie i w Szkole; 
3) regularnego uczęszczania na lekcje i na wybrane zajęcia pozalekcyjne; 
4) prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń; 
5) godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią; 
6) dbania o zieleń i czystość w obejściu Szkoły, w klasach, na korytarzach i holach; 
7) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac domowych, 
aktywnego  w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; 
8) samodzielnego poszerzania wiadomości; 
9) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz 
ustaleniom samorządu szkoły lub klasy; 
10) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:  
  a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  
  b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  
  c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności 

Rozdział 10 

Warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych na terenie szkoły  

 
§ 28. 

Warunki wnoszenia  i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektro-
nicznych na terenie szkoły: 

1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do 
szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne np. odtwarzaczy MP3. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu. 
3. W czasie całego pobytu w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórko-

wych i innych urządzeń elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3. 
4. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń Rady Pedagogicznej (nie 
dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej 
sprawy służbowej). 

5. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczy-
cieli i pracowników szkoły Dyrektor udziela upomnienia. 

 

Rozdział 11 
Nagrody i kary 

 
§ 29. 

1. Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do 
przyznanej nagrody    
1) Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

a) rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły, 
b) wzorową postawę, 
c) wybitne osiągnięcia, 
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d) dzielność i odwagę, 
e) aktywny udział w zyciu kulturalno –artystycznym Szkoły, 
f) stały wolontariat, 
g) aktywną, uznaną pracę w Samorządzie Szkolnym, 
h) 100% frekwencję na zajęciach edukacyjnych w ciągu całego roku szkolnego, 
i) wzorowe czytelnictwo. 

2) Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem 
pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał 
średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub 
bardzo dobre zachowanie; 
3) Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie  
z regulaminem. 
4) Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody: 

              a)Uczeń lub jego Rodzice mają prawo do wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej 
nagrody w terminie 3 dni roboczych od jej przyznania do Dyrektora; 

              b)Dyrektor w terminie do 3 dni roboczych od wniesienia zastrzeżeń rozpatruje 
sprawę i udziela wyjaśnień Uczniowi lub jego Rodzicom. 
 

2. Kary 
1) Ustala się następujące rodzaje kar: 

a) uwaga ustna nauczyciela, 
b) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w e-dziennkiku, 
c) upomnienie wychowawcy z wpisem do e-dziennika, 
d) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do Dyrektora, 

zapisana w e- dzienniku oraz Dzienniku wychowawcy 
e) nagana Dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców, 
f) przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek 

wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, Dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej), 
g) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może wystąpić 

z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: 
 umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 
 dopuszcza się kradzieży, 
 wchodzi w kolizje z prawem, 
 demoralizuje innych uczniów, 
 permanentnie narusza postanowienia statutu; 

2)  Kara wymierzana jest na wniosek: 
a) wychowawcy, nauczyciela, Dyrektora, innego pracownika szkoły, 
b) Rady Pedagogicznej, 
c) innych osób. 

3) Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do: 
a) wystąpienia do Dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go 

o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie, 
b) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej 

karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy, 
c) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni  

od daty powiadomienia go o wymierzonej karze. 
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Rozdział  12 

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu  
 

§ 30. 
Wolontariat w szkole 
 

1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 
2. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w 
środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i 
kulturalne. 

3. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną 
zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani 
uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, 
którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – 
koordynatora. 
4. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu: 
1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 
2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 
3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 
życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 
4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 
kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 
5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych 
sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 
6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze 
wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach 
prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne 
organizacje; 
7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 
8) promowanie idei wolontariatu; 
9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do 
przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy; 

10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze 
charytatywnym. 
 

5. Wolontariusze:  
1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu; 
2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie 
pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna; 
3) warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, 
do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów); 
4) po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania 
zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole; 
5) członkowie Klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie 
utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych; 
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6) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 
troską  o innych; 
7) członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 
8) każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do Dzienniczka Wolontariusza wykonane 
prace. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel 
instytucji, na rzecz której wolontariusz działa; 
9) członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach                          
i warsztatach dla wolontariuszy; 
10) każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując 
swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy; 
11) każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, 
godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych; 
12) każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie 
Etycznym oraz Regulaminie Klubu; 
13) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 
Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun 
Szkolnego Klubu Wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu. 

 
Rozdział 13 

Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego 
 

§ 31. 
 

 System doradztwa zawodowego 
1. Cel główny  
Pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień                                          
i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych                          
i zawodowych.  
2. Cele szczegółowe:  

1) w klasach I – VI szkoły podstawowej: 
a) wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka, 
b) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może 

wykonywać, 
c) uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości, 
d) zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji             

w wyborze właściwego zawodu, 
e) poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, 

uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia? 
f) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości. 

2) w klasach VII-VIII szkoły podstawowej: 
a) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi 

edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji, 
b) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem 

przyszłej szkoły i zawodu. 
c) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania, 
d) wdrażanie uczniów do samopoznania, 
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e) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów, 
f) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron, 
g) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie, 
h) wyrabianie szacunku dla samego siebie, 
i) poznanie możliwych form zatrudnienia, 
j) poznanie lokalnego rynku pracy, 
k) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, 
l) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych, 
m) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych, 
n) poznawanie różnych zawodów, 
o) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
3. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  
1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, 
2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży, 
3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery, 
4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych  i zawodowych, 
5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, 
6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów  w świadomym 
wyborze szkoły.  
7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny  i zawodowy 
uczniów, 
8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrznego Systemu Doradztwa 
Zawodowego, 
9) w zakresie współpracy z rodzicami: 

a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 
b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 
c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 
d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa 

zawodowego. 
 
4. Zadania i obowiązki doradcy zawodowego  
1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne                              
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 
rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę                                 
i placówkę;  

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań                                   
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistow w udzielaniu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.  

7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole; 
8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 
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9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub 
placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę realizującego zadania, o 
których mowa w ust. 1.  
 

Rozdział 14 
Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

 
§ 32. 

 
1. Rada Pedagogiczna Szkoły może podjąć uchwałę o  rozpoczęcie  procedury karnego  
przeniesienia  do  innej  szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje 
Opolski Kurator Oświaty.  

 
2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej 

szkoły: 
1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  
zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników Szkoły;  
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 
3) świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  
lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;  
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;  
5) kradzież;  
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 
8) czyny nieobyczajne; 
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 
10)  notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych 
środków dyscyplinujących;  
11)  zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej; 
12)  fałszowanie dokumentów szkolnych;  
13)  popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

Rozdział  15 
Wewnątrzszkolne ocenianie 

 
§ 33. 

 1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia; 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 
oceniania wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości    i umiejętności w stosunku do: 
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 
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2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –        
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie 
Szkoły. 

5. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają 
odrębne przepisy.  

6. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 
uwzględniając obowiązujące przepisy prawa oświatowego, określi Rada Pedagogiczna. 

Rozdział 16 
Postanowienia końcowe 

 
§ 34. 

 
1. Szkoła może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.  

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych  
             przepisach. 

3. Zmiany w statucie będą dokonywane uchwałami Rady Pedagogicznej.  
 

§ 35. 
 

Sprawy uczniów oddziałów gimnazjalnych reguluje Statut Gimnazjum im. Czesława 
Niemena w Korfantowie. 


