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D Z I A Ł  I 

PODSTAWA PRAWNA 

 

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opole opracowany jest na podstawie: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U. z 2001r., Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami/; 

 

D Z I A Ł II 

PODSTAWOWE  INFORMACJE  O  SZKOLE 

 

§  1 
 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu, zwana dalej Szkołą, jest szkołą publiczną. 
2. Szkoła realizuje poszerzony program w zakresie wychowania fizycznego. 
3. Siedziba Szkoły znajduje się w Opolu ul. Katowicka 35. 
4. Szkoła nosi imię Polskich Olimpijczyków. 

 

§ 2 
 

1. Ustalona nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 
2. Na pieczęciach i stemplach może być okazjonalnie używany czytelny skrót nazwy Szkoły - PSP 2 w Opolu.   
              

§ 3 
 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Opole.  
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty. 

 

§ 4 
 

1. Szkoła jest jednostką budżetową.  
2. W Szkole mogą być gromadzone dochody własne zgodnie z odrębnymi przepisami.   
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy. 
4. Za prawidłową obsługę księgową i finansową jednostki odpowiada Główny Księgowy. 
5. Dyrektor Szkoły w ramach powierzonego zarządu trwałego może oddać nieruchomość w najem, dzierżawę 

lub dokonać użyczenia w drodze umowy zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 5 
 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 

§ 6 
 

1. Szkoła ma własny sztandar, hymn i godło i logo. 
2. Tekst hymnu i opis godła określa załącznik nr 1 i 2 do Statutu.  
3. W miesiącu listopadzie obchodzone są Dni Patrona Szkoły. 
4. Dzień zakończenia Dni Patrona Szkoły stanowi dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Termin zakończenia 

Dni Patrona Szkoły ustala każdego roku Rada Pedagogiczna.  
 



§ 7 

1. Godło umieszczane jest na sztandarze Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w 
Opolu.  

2. Umieszczenie godła na innych dokumentach lub w innych miejscach wymaga zgody Dyrektora Szkoły.  
3. Sztandar szkoły jest na stałe eksponowany w gablocie.   
4. Udział Sztandaru szkoły w uroczystościach odbywa się w asyście pocztu sztandarowego.  
5. Poczet sztandarowy ubiera szarfy w barwach narodowych. 
6. Poczet sztandarowy uczestniczy w następujących uroczystościach:  

a. inauguracja roku szkolnego,  
b. uroczystościach Dni Patrona Szkoły.  

7. Obecność pocztu sztandarowego w innych uroczystościach wymaga zgody Dyrektora Szkoły.  
8. Za zapewnienie udziału pocztu sztandarowego odpowiada opiekun Samorządu Uczniowskiego.  
9. Sztandary historyczne przekazywane są do Muzeum Śląska Opolskiego. 

§ 8 
 

1. Cykl kształcenia w Szkole wynosi 6 lat. 
2. Szkoła prowadzi klasy z poszerzonym programem wychowania fizycznego w dyscyplinach sportu: judo, 

lekkoatletyka. 
3. Zasady i tryb postępowania w sprawie spełniania  obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.  
4. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny tok lub program 

nauczania albo na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą.  
5. Dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły organizuje się 

indywidualne nauczanie określone w orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego wydanym przez 
Poradnie, zgodnie z odrębnymi przepisami.   

 

§ 9 
 

1.   Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów 
kształcenia o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, zwanych dalej "etapami 
edukacyjnymi" i obejmuje: 
a) obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczne-wychowawczym, w toku 

których odbywa się nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych,  
b)  edukację wczesnoszkolną, 
c) zajęcia z religii/etyki,  
d) zajęcia o charakterze terapeutyczno – wychowawczym, z uwzględnieniem zajęć rozwijających, 

kompensacyjnych i usprawniających, zwanych dalej "zajęciami rewalidacyjnymi",  
e) zajęcia socjoterapeutyczne organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne.  
f) pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

2.  W zakresie i na zasadach określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego Szkoła realizuje 
edukację wczesnoszkolną w pierwszym etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I-III oraz kształcenie w 
blokach przedmiotowych,  obejmującym  klasy IV-VI. 

3.    Szkoła organizuje działalność innowacyjną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

4.   Jeżeli specyfika programu nauczania się temu nie sprzeciwia, w planie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 
uwzględnia  się: 

a) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

b) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu; 

c) zasadę nie łączenia w kilkugodzinne bloki / nie więcej niż dwie godziny / zajęć z tego samego 
przedmiotu. 

5.  Szkoła organizuje różne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialną. 

6.  Szkoła jest zobowiązana do zainstalowania i uaktualniania oprogramowania zabezpieczającego przed 
dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju psychicznego  i moralnego uczniów. 



 

§ 10 
 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i 
klasyfikacyjnych określone są w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.  
 

§ 11 
 

1. Uczniowie klas IV-V mogą otrzymać promocję, a uczniowie klas VI mogą ukończyć Szkołę z wyróżnieniem. 
2. Uczniowie, o których mowa w ust.1 otrzymują świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym. 
3. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem / z paskiem/, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska 

średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub wzorową 
ocenę zachowania. 

4. Decyzję o przyznaniu uczniowi świadectwa z wyróżnieniem podejmuje Rada Pedagogiczna. 
                                                     

§ 12 
 

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych dokumentów szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i 
wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.  

 

§ 13 
 

1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole, a także bezpieczne i higieniczne 
warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę. 

2. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, 
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. 

3. W szkole znajduje się monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, 
pracownikom szkoły i pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły oraz zabezpieczeniu budynku 
szkoły przed innymi zagrożeniami. Są to: 
 kamery wizyjne obejmujące : wejście główne szkoły, wejście i hol przy sekretariacie, korytarz przy 

świetlicy, korytarz bloku sportowego, 
 rejestrator i podgląd kamer znajdujący się w sekretariacie szkoły 

4. W Szkole prowadzona jest świetlica. 
5. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom możliwość korzystania z:  

 biblioteki, 
 czytelni, 
 stołówki,  
 gabinetu szkolnej służby zdrowia, 
 porad pedagoga i psychologa szkolnego, 
 zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych i logopedycznych, 
 sali gimnastycznej, 
 boiska sportowego, 
 miejsca zabaw, 
 placu zabaw 

 
 

 

§ 14 
 

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na 
podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą, z 
poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą. 

 
 
 
 
 
 
 



D Z I A Ł  III 

CELE   I   ZADANIA   SZKOŁY 

§ 15 
                           

1. Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  określone w  ustawie  O  systemie oświaty oraz przepisach  wydanych na 
jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. 

2. Szkoła kształtuje postawy patriotyczne, poczucie tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz 
przynależności do społeczności międzynarodowej. 

3. Szkoła  stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne 
zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 

 
 
     

§ 16 
 

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania i 
kształcenia dzieci. 
 

§ 17 
 

Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 
 

§ 18 
 

1. Szkoła realizuje program edukacyjny ustalony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej , określony w 
Podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną 
wewnątrzszkolne programy: 
 Program Wychowawczy uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,  
 Szkolny Program Profilaktyki, 
 Program „Szkoły Promującej Zdrowie”, 
 Odkrywania i wspierania zdolności i zainteresowań. 

2. Zmian w szkolnych programach, o których mowa w pkt. 1  dokonuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu 
opinii organów szkoły. 

3. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła realizując Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który 
uchwalany jest do 15 czerwca na nowy rok szkolny przez Radę Pedagogiczną :    
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pozytywnego zaliczenia sprawdzianu 

końcowego, umożliwiającego dalsze kształcenie w gimnazjum,      
b) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez 

kulturalnych, imprez sportowych, olimpiad i konkursów, 
c) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu 

nauczania. 
4. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły 

poprzez: 
 atrakcyjny i nowatorski proces nauczania i wychowania, 
 systematyczne prowadzenie badania osiągnięć uczniów w ramach nadzoru pedagogicznego, 
 udział w zajęciach pozalekcyjnych, 
 organizację konkursów, zawodów, spotkań, przedstawień. 

5. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania. 
6. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach. 
 
 
 
 
 
 



§ 19 
 

1.  Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz  możliwości placówki podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, wycieczek szkolnych oraz innych zajęć, których jest 
organizatorem. 

2.    Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:               
a) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole   ogólnych    przepisów bezpieczeństwa i higieny, 
b) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki  nad rodzinami potrzebującymi takiej opieki. 

3.  Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego nauczyciela zwanego dalej 
wychowawcą klasy. 

4. Decyzję w sprawie powierzenia nauczycielowi obowiązków wychowawcy klasy podejmuje Dyrektor Szkoły. 
5. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej 

skuteczności, wychowawca prowadzi powierzony mu oddział w ciągu: edukacji wczesnoszkolnej– od klasy I 
do III oraz nauczania blokowego- od klasy IV do VI. 

6. Zadania wychowawcy klasy określają dalsze postanowienia Statutu. 
7. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują: 

 podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciel prowadzący    te zajęcia,         
 podczas przerw – nauczyciele zgodnie z planem dyżurów,  
 podczas wycieczek szkolnych nauczyciel, inne osoby pełnoletnie  zgodnie z Regulaminem wycieczek  i 

odrębnymi przepisami. 
8. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Korzystanie z pomocy jest bezpłatne i 
dobrowolne. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w  szkole lub placówce może być udzielana na wniosek: 
a) ucznia, 
b) rodziców, 
c) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia i nauczyciela prowadzącego zajęcia 

specjalistyczne,  
d) pedagoga, 
e) psychologa, 
f) terapeuty, 
g) logopedy. 

10.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie: 

a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz 
innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

c) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów; 

d) porad dla uczniów; 

e) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

11. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami 
psychoedukacyjnymi  wymaga zgody rodziców. 

 

§ 20 
 

1. Indywidualne formy opieki nad uczniami polegają w szczególności na: 
a) udzielaniu, w miarę możliwości Szkoły, doraźnej lub stałej pomocy    finansowej, 
b) występowaniu, w razie potrzeby, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i innych instytucji o 

udzielenie pomocy, 
c) zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa, terapeuty i logopedy, 
d) udzielaniu organizacyjnej pomocy w korzystaniu z usług Publicznej i Niepublicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, w szczególności w razie stwierdzenia 
zaistnienia podstaw do ewentualnego dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów, 

e) możliwości tworzenia zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w celu pobudzania 
psychoruchowego i społecznego rozwoju, od chwili wykrycia niepełnosprawności. 



2. Pomoc finansową, o której mowa w ust.1 pkt.a przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

3. Pomoc medyczna organizowana jest w Szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 
 

D Z I A Ł   IV 
 

ORGANY    SZKOŁY 
 

ZAGADNIENIA        PODSTAWOWE 
 

§ 21 
 

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu  sprawującego nad Szkołą nadzór 
pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad 
działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy. 

2. Organy, o których mowa w ust.1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach 
określonych w ustawie.  

 

§ 22 
 

Szkołą kieruje Dyrektor, przy pomocy Wicedyrektorów. 
 

§ 23 
 

W Szkole działają organy: Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. 
 

§ 24 
 

Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i 
opieki jest Rada Pedagogiczna. 
 

§ 25 
 

Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej 
działalności.  

 

DYREKTOR      SZKOŁY 
 

§ 26 
 

Dyrektor Szkoły w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór 
pedagogiczny, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczej,  opiekuńczej 
i administracyjno-gospodarczej Szkoły oraz jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników. 
 

§ 27 
 

Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 
1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły: 

a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia  wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  
b) podejmowanie decyzji w sprawach realizacji obowiązku szkolnego, przyjmowania uczniów do Szkoły 

oraz    przenoszenie ich do innych klas lub oddziałów, 
c) występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej Szkoły, 
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 
e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela oraz opieka nad nauczycielami 

rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach, 
f) realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli, określonym w odrębnych 

przepisach, 
g) organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, administracji i obsługi, 
h) organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji  o Prawach Dziecka, 



i) nadzorowanie realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki, dbanie o systematyczne dokumentowanie 
działań    profilaktycznych, 

j) planowanie  rad szkoleniowych w zakresie profilaktyki, 
k)  nadzorowanie przestrzegania procedur postępowania w sytuacjach zagrożeń przez  pracowników 

szkoły. 
2.  w zakresie spraw organizacyjnych:  

a)  opracowanie arkusza organizacyjnego Szkoły, 
b)  przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły, 
c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,  
d) określenie sytuacji, w których wymaga się noszenia określonego stroju szkolnego ze względu na  

szczególną organizację zajęć, zgodnie z § 96 ust. 5 pkt. a Statutu, 
e) przekazanie  do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu      

podręczników na następny rok szkolny,    
f) podjęcie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. 

3. w zakresie spraw finansowych:  
a) opracowywanie planu finansowego Szkoły, 
b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie  Pedagogicznej i Radzie 

Rodziców, 
c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, 

stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół, 
4. w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych i biurowych:  

a) organizacja prawidłowej  działalności administracyjnej i gospodarczej Szkoły, 
b) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki edukacyjne i sprzęt szkolny, 
c) organizowanie i kontrola pracy kancelarii Szkoły, 
d)  kontrola prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania 

druków szkolnych, 
e) organizowanie przeglądu technicznego obiektu oraz prac konserwacyjno-remontowych,  
f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego. 

5. w zakresie spraw porządkowych i bhp:  
a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny    pracy, 
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz 

dbałości o czystość i estetykę placówki, 
c)  wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony. 

 

§ 28 
 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie 
będących nauczycielami.  

2. W zakresie, o którym mowa w ust.1 Dyrektor w szczególności: 
a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych  pracowników, 
b) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom, 
c) wnioskuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, o odznaczenia i inne 

wyróżnienia dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników, 
d) jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela 

uprawnienia zostają naruszone, 
e) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników, zgodnie z przepisami 

Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków,  
f) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, 
g) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem. 

 
 
 
 
 
 
 
 



§ 29 
 

Dyrektor Szkoły odpowiada za: 
1. poziom uzyskiwanych przez uczniów wyników nauczania i wychowania, 
2. zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu, 
3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz za stan 

sanitarny i ochrony przeciwpożarowej obiektu, 
4. celowe i racjonalne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na statutową działalność Szkoły,  
5. prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, 
6. bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 
 

§ 30 
 

Dyrektor  Szkoły zobowiązany jest do ustalenia zasad działania stowarzyszeń, organizacji na terenie  szkoły po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców  oraz  wyraża zgodę na ich działalność.  
 

§ 31 
 

1. Dyrektor Szkoły w wykonaniu swych zadań współpracuje z Radą  Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim 
i Radą Rodziców. 

2. Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których 
mowa w ust.1, w szczególności: 
a) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w  roku szkolnym, wnioski wynikające ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły, 
b) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły, 
c) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności edukacyjnej Szkoły. 

 

§ 32 
 

Dyrektor Szkoły współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji studenckich 
praktyk pedagogicznych. 

 

 
§ 33 

 

1. Dyrektor Szkoły jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji, określają postanowienia regulaminu 

działalności Rady Pedagogicznej. 
3. Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są one niezgodne z obowiązującym 

prawem lub naruszają postanowienia Statutu . 
 

§ 34 
 

Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz oraz w sprawach wynikających z ustawy, organem 
prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.                                        

 
 

WICEDYREKTOR 
 

§ 35 
 
1. W Szkole utworzone są zgodnie z odrębnymi przepisami, stanowiska wicedyrektorów.  
2. Dyrektor Szkoły powierza stanowisko Wicedyrektora nauczycielowi, po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej.  
3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wskazany Wicedyrektor lub nauczyciel, upoważniony przez 

Dyrektora. 
4. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z przydziałem czynności opracowanym przez Dyrektora Szkoły. 
5. Dyrektor Szkoły odwołuje nauczyciela ze stanowiska Wicedyrektora Szkoły zgodnie z procedurą ustaloną 

odrębnymi przepisami. 



 

RADA    PEDAGOGICZNA 
 

§ 36 
 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za 

zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których 
celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

5. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony przez Radę. 
6. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.  
7. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 
szkoły zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych. 

 

§ 37 
 

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
1. zatwierdzanie planu pracy szkoły opracowanego przez Dyrektora Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę 

Rodziców; 
2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu 

ich projektów przez Radę Rodziców; 
4. ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 
6. dokonywanie diagnozy sytuacji wychowawczej szkoły pod względem bezpieczeństwa przynajmniej dwa razy  

w roku szkolnym, 
7. zatwierdzanie w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolnego zestawu programów 

nauczania i szkolnego zestawu podręczników. 
 

§ 38 
 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  
2. projekt planu finansowego Szkoły;  
3. wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
4. przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi Szkoły.  
                  

§ 39 
 

Rada Pedagogiczna ma prawo do: 
1. występowania do organu prowadzącego Szkołę z umotywowanym    wnioskiem o odwołanie ze stanowiska 

Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej, 
2. przygotowywania projektu Statutu Szkoły lub jego zmian, 
3. uchwalenia Szkolnego Programu Profilaktyki, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, 
4. uchwalania i nowelizacji regulaminu działalności Rady Pedagogicznej, 
5. delegowanie swoich przedstawicieli, jako reprezentantów do prac w innych organach Szkoły i do składu 

komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły. 
 
 
 
 
 



 

§ 40 
 

W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły uchwał Rady Pedagogicznej sprawę rozstrzyga organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę. 

 
 

RADA        RODZICÓW 
 

§ 41 
 

Rodzice uczniów mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji – Rady Rodziców. 
                

§ 42 
 

W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach 
przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
 

§ 43 
 

Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady 
Rodziców. 
 

§ 44 
 

Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1. występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora  Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 

spraw Szkoły, 
2. współpraca i udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 
3. działanie na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej,   
4. współudział w opracowaniu i  uchwalaniu  Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktycznego, 
5. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły, 
6. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, 
7. opiniowanie podjęcia działalności przez stowarzyszenia lub organizację w szkole, 
8. działania zmierzające do pełnej integracji Szkoły ze środowiskiem lokalnym. 
 

 
§ 45 

 

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i z innych źródeł 
przeznaczonych na wspieranie statutowej działalności Szkoły. 

2. Fundusze Rady Rodziców  gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 
3. W miarę możliwości, Dyrektor Szkoły udziela pomocy w obsłudze finansowej funduszu. 
 

§ 46 
 

Rada Pedagogiczna wspólnie z Radą Rodziców mogą zakładać Fundacje działające na rzecz szkoły zgodnie z 
odrębnymi przepisami. 

 
 

SAMORZĄD      UCZNIOWSKI 
 

§ 47 
 

Wszyscy uczniowie z mocy prawa tworzą Samorząd  Uczniowski. 
 

                                                                                      § 48 
 

Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, uchwalony przez ogół 
uczniów. 
 



                                                                                     § 49 
 

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski 
i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak: 
 
1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, poszczególnych przedmiotów, 
2. prawo do znajomości swoich praw, 
3. prawo do zapoznania się z WO i oceny zgodnie z jego założeniami, 
4. prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 
5. prawo do opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, 
6. prawo do higienicznych warunków nauki,  
7. prawo do podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, 
8. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 
9. prawo do rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych 

oraz pozaszkolnych, 
10. prawo do korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogiczno-psychologicznej, 
11. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw dziecka, 
12. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 
 
 
 

ZASADY   WSPÓŁDZIAŁANIA   ORGANÓW   SZKOŁY 
 

§ 50 
 

Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i   wzajemnego szacunku umożliwiając 
swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji. 
 

§ 51 
 

1. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie 
Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów. 

2. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 14 dni. 

 

§ 52 
 

1. W razie zaistnienia sytuacji konfliktowych pomiędzy organami Szkoły, Dyrektor Szkoły powołuje komisję do 
rozpatrzenia i rozwiązania tego konfliktu, składającą się z przedstawicieli organów w równej liczbie. 

2. Od decyzji komisji stronom przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni do  organu prowadzącego Szkołę. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D Z I A Ł  V 
 

ORGANIZACJA    SZKOŁY 
 

Zagadnienia ogólne 
 

§ 53 
 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny. 
2. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. 

a) I semestr rozpoczyna się 1- go  września każdego roku szkolnego i kończy  się w ostatni piątek stycznia 
roku następnego.  

b) II semestr trwa od poniedziałku, po zakończeniu I – go semestru  i trawa do dnia zakończenia roku 
szkolnego, ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej. 

3. a)  Klasyfikowanie śródroczne za I semestr przeprowadza się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej nie 
później niż w ostatnim tygodniu stycznia. 

        b)  Klasyfikowanie roczne przeprowadza się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej nie później niż w tydzień 
przed zakończeniem roku szkolnego. 

4. Termin rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych ustala 
każdorazowo Minister Edukacji Narodowej  w drodze Rozporządzenia. 

5. Termin dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych ustala Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego 
 

                
                         § 54 

 

Podstawą organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią ustalone przez Dyrektora i zaopiniowane 
przez Radę Pedagogiczną: 
1. szkolny plan nauczania,  
2. arkusz organizacji Szkoły,  
3. tygodniowy rozkład zajęć. 
 
 

§ 55 
 

Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego 
oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, 
określonego w odrębnych przepisach. 
 

§ 56 
 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły opracowywany 
najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz z 
uwzględnieniem planu finansowego Szkoły. 

2. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę. 
3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą 

stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych 
przez organ prowadzący Szkołę. 

 

§ 57 
 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, 
ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
 
 
 



 
 

§ 58 
 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust.3 i 4. 
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, jednak nie 

dłuższy niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w 
tygodniowym rozkładzie zajęć, 

4. W klasach I-III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

5. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne - dziesięciominutowe oraz dwie 
tzw. duże przerwy – jedną piętnastominutową, a drugą dwudziestominutową. 

 

§ 59 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 
2. Oddziały dzielone są na grupy: 

a) na zajęciach z języków obcych , jeżeli oddział liczy  powyżej 24 uczniów; 
b) na zajęciach komputerowych wg zasady jeden komputer dla jednego ucznia; 
c) zajęcia z wychowania fizycznego i na blokach sportowych w klasach IV-VI prowadzone są w grupach 

liczących od 12 do 26 uczniów. 
 

§ 60 
 

1. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza w ramach edukacji wczesnoszkolnej, 
jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, a także zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza 
systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych.  

2. Zasady powyższe mogą być stosowane również przy organizacji  wycieczek i wyjazdów oraz tzw. „Zielonych 
Szkół”. 

 
 
 
 

Klasy z poszerzonym programem wychowania fizycznego 
 

§ 61 
 

1. W Szkole od klasy IV prowadzone są ciągi oddziałów o poszerzonym programie wychowania fizycznego dla 
młodzieży o szczególnych uzdolnieniach sportowych, zwane dalej klasami z poszerzonym programem 
wychowania fizycznego. 

2. W klasach tych realizowany jest rozszerzony program wychowania fizycznego, zgodnie z odrębnymi 
przepisami.  

3. Utworzenie klas o poszerzonym programie wychowania fizycznego wymaga zgody organu prowadzącego 
Szkołę. 

4. Zajęcia sportowe w klasach o poszerzonym programie wychowania fizycznego prowadzone będą według 
programów szkolenia sportowego, opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu i dopuszczonych do 
użytku szkolnego, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5.  Klasy, w których realizowany jest poszerzony program wychowania fizycznego ukierunkowane będą na 
rozwijanie umiejętności w następujących dyscyplinach sportu: 
a) judo, 
b) lekkoatletyka.  

6. Realizacja programu wychowania fizycznego w klasach  o poszerzonym programie wychowania fizycznego 
obejmować będą zwiększoną ilość godzin ponad ramowy plan nauczania w klasach IV – VI o 4 godziny, 
uwzględniając podział na grupy. 

7.  Udział w zajęciach jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów w czasie całego okresu kształcenia w Szkole. 
 
 



§ 62 
 

1.    Kandydaci do klas o poszerzonym programie wychowania fizycznego  muszą  posiadać: 

a) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę 
w dziedzinie medycyny sportowej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

b) zaliczyć próby sprawności fizycznej, ustalone przez nauczycieli,  

c) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Naboru do klas  o poszerzonym programie wychowania fizycznego  dokonywać będą nauczyciele wychowania 
fizycznego z zachowaniem następujących zasad: 
a) w  marcu zorganizowane będzie spotkanie ze wszystkimi rodzicami uczniów klas III, celem  

poinformowania o zasadach naboru, omówieniu prób sprawności fizycznej, zasadach przeprowadzenia 
badań lekarskich. 

b) wicedyrektor ds. sportu przygotuje propozycje osobowego składu poszczególnych klas IV i przedłożą je 
do zaopiniowania Dyrektorowi Szkoły. 

c) w  maju, Dyrektor Szkoły przedstawia skład osobowy wszystkich klas IV uczniom i ich rodzicom.  
d) w uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może dokonać zmiany w przydziale ucznia do klasy po 

zasięgnięciu opinii rodziców / prawnych opiekunów /.  
 

 
 

§ 63 
 
Każdy nauczyciel wychowania fizycznego prowadzący zajęcia w klasie  o poszerzonym programie wychowania 

fizycznego  zobowiązany jest do :  
1. systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów i wychowawcą klasy, celem ustalenia ogólnych postępów  

uczniów w nauce, aby zwiększone obowiązki nie wpływały niekorzystnie na poziom nauki z pozostałych 
przedmiotów nauczania, 

2. zachęcania do systematycznego kontrolowania stanu zdrowia, 
3. opracowania programu klasy o poszerzonym programie wychowania fizycznego i przedłożenia  go Radzie 

Pedagogicznej do zatwierdzenia zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

Świetlica  szkolna 
 

§ 64 
 

1. Pozalekcyjną formą działalności wychowawczo-opiekuńczej Szkoły jest organizacja pracy świetlicy szkolnej.  
2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia im opieki w szkole. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają uczniowie klas I – III. Pozostali 
uczniowie mają możliwość korzystania z opieki w świetlicy za zgodą Dyrektora Szkoły, w zależności od 
możliwości organizacyjnych. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, których liczba nie powinna przekraczać 25 
osób. 

4. Do zadań świetlicy szkolnej należy: 
a) organizacja pomocy w nauce, 
b) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, 
c) organizacja gier i zabaw mających na celu prawidłowy rozwój     psychofizyczny, 
d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, 
e) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, 
f) realizowanie zadań ujętych w Szkolnym Programie Profilaktyki. 

 
 
 
 
 

 



§ 65 
 

Do świetlicy szkolnej, przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia,  w pierwszej kolejności uczniowie 
rodziców pracujących. 

 

Stołówka   w    Szkole 
 

§ 66 
 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w 
stołówce szkolnej. 

2. Ze stołówki prowadzonej przez inny podmiot na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Szkoły, korzystać 
mogą uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły. 

3. Pedagog szkolny udziela pomocy w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do posiłków przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie lub przez inne organizacje charytatywne. 

4. Na każdy kolejny rok szkolny w ofercie prowadzenia stołówki szkolnej są zawarte informacje na temat ceny 
posiłków dla uczniów. 
 

 

Biblioteka   szkolna 
 

§ 67 
 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 
edukacyjnych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród 
rodziców. 

2. W bibliotece szkolnej znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej / ICIM / 
3. Biblioteka realizuje zadania w zakresie:  

a) udostępniania książek i innych źródeł informacji,  

b) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 
oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

c) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów 
nawyku czytania i uczenia się, 

d) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

e) Współuczestniczenia w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych. 

4. Zasady ewidencji, inwentaryzacji i odpisywania ubytków w zbiorach biblioteki szkolnej reguluje 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008r. w sprawie ewidencji 
materiałów bibliotecznych ( Dz. U. Nr 205, poz. 1238 ) 
 
 

§ 68 
 

W skład biblioteki wchodzą: 
1. wypożyczalnia z ICIM, 
2. taśmoteka i filmoteka, 
3. czytelnia, 
4. część audio-wizualna. 
 

§ 69 
 

Zbiory biblioteki szkolnej obejmują:  
1. literaturę obowiązkową i uzupełniającą,  
2. literaturę piękną – polską i obcą, 
3. literaturę popularno – naukową, w tym czasopisma dla dzieci i młodzieży z różnych dziedzin wiedzy, 
4. publikacje o charakterze społecznym, 
5. wydawnictwa ogólnoinformacyjne  tj. encyklopedie, słowniki, bibliografie, informatory, poradniki, 
6. wydawnictwa albumowe, 
7. płytotekę, taśmotekę i filmotekę.  



8. wydawnictwa elektroniczne / e – boki, audiobooki /. 
 
 
 

 

§ 70 
 

1.   Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, rodzice a za zgodą Dyrektora 
Szkoły, również inne osoby. 

2.     Status użytkownika biblioteki potwierdza elektroniczna  karta biblioteczna. 
3.    Uczniowie zmieniający szkołę zobowiązani są do przedłożenia w sekretariacie szkoły bibliotecznej karty  

obiegowej potwierdzającej rozliczenie się z biblioteką szkolną. 
4.     Pracownicy szkoły oraz uczniowie opuszczający szkołę zobowiązani są do oddania do biblioteki szkolnej 

wszystkich wypożyczonych z niej książek i materiałów naukowych, czego potwierdzeniem jest podpisana 
przez bibliotekarza karta obiegowa biblioteki. 

5 .    Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 
 

§ 71 
 

1. Biblioteka czynna jest w każdym dniu zajęć dydaktycznych , zgodnie z organizacją roku szkolnego. 
2. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, w porozumieniu z nauczycielem biblioteki, dostosowując je do 

tygodniowego rozkładu zajęć, w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 
ich zakończeniu. 

 

§ 72 
 

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki oraz CIMI określa regulamin. 
 

§ 73 
 

Biblioteka szkolna realizuje zadania poprzez: 
1. uczestniczenie w pełnieniu podstawowych funkcji Szkoły wobec uczniów: kształcąco-wychowawczej, 

diagnostyczno-programowej, opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej, 
2. zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 
3. podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej, informacyjnej, czytelniczej i medialnej.  
 

§ 74 
 

Do podstawowych zadań nauczyciela biblioteki  należy: 
1. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, 
2. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych oraz 

informowanie o nabytkach, 
3. poradnictwo w wyborach czytelniczych i zachęcanie do świadomego wyboru lektury, 
4. prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w formie pracy indywidualnej, zajęć grupowych 

lub wycieczek do innych bibliotek pozaszkolnych,  
5. udostępnianie uczniom i nauczycielom potrzebnych materiałów,  
6. prowadzenie różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece, 
7.  inspirowanie aktywu czytelniczego do pracy, 
8.  rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,  
9. prowadzenie różnych form propagandy książki poprzez organizację gazetek, wystaw, apeli i lekcji 

bibliotecznych oraz konkursów czytelniczych, 
10. dobra znajomość potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, 
11. zakup książek, czasopism, pomocy audiowizualnych i edukacyjnych programów komputerowych, w miarę 

posiadanych środków finansowych, 
12. ewidencjonowanie i opracowanie zbiorów bibliotecznych, selekcjonowanie zbiorów i oprawa książek,  
13. doskonalenie własnego warsztatu pracy. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

D Z I A Ł   VI 
 

NAUCZYCIELE   I   INNI   PRACOWNICY   SZKOŁY 
 

§ 75 
 

W Szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi zgodnie z zatwierdzonym przez 
organ prowadzący Szkołę arkuszem organizacji Szkoły. 
 

§ 76 
 

1. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają 
odrębne przepisy. 

2. Osoby zatrudnione w szkole wykonują zadania ustalone przez Dyrektora Szkoły w przydziale czynności oraz 
zgodnie z określonymi przez przepisy kompetencjami.  

 
 

ZAKRES   ZADAŃ  NAUCZYCIELI 
 

§ 77 
 

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się 
dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także poszanowania godności osobistej oraz bezstronnego i 
obiektywnego oceniania,  jak również sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów. 
 

§ 78 
 

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

2. Nauczyciel jest zobowiązany do: 
a) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 
b) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, 
c) przedstawienia Radzie Pedagogicznej wybranego programu nauczania i podręczników, składającego 

się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć, 
d) w ramach obowiązkowego wymiaru czasu pracy, o którym stanowi ustawa Karta Nauczyciela, 

wykonywania prac zleconych przez Dyrektora Szkoły dotyczących działalności dydaktycznej, 
opiekuńczej i wychowawczej szkoły, 

e) prowadzenia dwóch dodatkowych godzin tygodniowo w ramach art.42 KN. 
3. Nauczyciel ma prawo do: 

a) decydowania w sprawie doboru programów nauczania, spośród dopuszczonych do użytku szkolnego, 
podręczników, metod pracy, środków dydaktycznych oraz  form organizacyjnych zajęć dydaktycznych i 
wychowawczych, 

b) decydowania o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia w oparciu o zasady Wewnątrzszkolnego  Oceniania, 
c) zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów, 
d) korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny, 
e) poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej i światopoglądowej.  

 
§ 79 

 

W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim: 
1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach , za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo, 



2. zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez: 
a) realizację obowiązujących programów nauczania, 
b) dostosowanie wymagań z nauczanego przedmiotu na podstawie opinii Publicznej i Niepublicznej 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej wobec ucznia, u którego 
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 
wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, 

c) stosowanie właściwych metod nauczania, 
d) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 
e) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć, 
f) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej, 

3. dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny, 
4. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,  
5. udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby 

uczniów, 
6. ściśle współpracuje z rodzicami każdego ucznia, 
7. doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez: 

a/ pracę własną, 
b/ udział w pracach nauczycielskich Zespołów Samokształceniowych,  
c/ korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.   

8. zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych w szkole poprzez: 
a) kontrolowanie przestrzegania przez uczniów regulaminów nauki, pracy i zachowania się oraz nadzór 

podczas zajęć, ćwiczeń i wycieczek w celu eliminowania w  porę przejawów działania  nieostrożnego lub 
niezgodnego z wymaganiami bhp, 

b) natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczniom pierwszej pomocy i podjęcie dalszych kroków, 
c) informowanie uczniów o konieczności natychmiastowego zgłaszania wypadku  zaistniałego na terenie 

szkoły lub poza szkołą, 
d) kontrolę miejsc nauki i pracy, w szczególności sprawdzanie czy ich aktualny stan odpowiada wymogom 

bhp, 
e) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji, w razie jeśli nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia 

powtarza się 3 razy z rzędu nauczyciel informuje o tym wychowawcę, 
f) aktywne pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem,  
g) promowanie zdrowego stylu życia i działanie na rzecz profilaktyki uzależnień oraz ochrony ucznia przed 

zachowaniami ryzykownymi, 
h) systematyczne realizowanie zadań wynikających ze  Szkolnego Programu Profilaktycznego. 

9. odpowiada za tragiczne skutki wynikłe z braku swojego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na swoich 
zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych. 

 

§ 80 
  
Zasady tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz ocenianie pracy nauczycieli określają odrębne przepisy. 

 

§ 81 
 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Zespół Oddziałowy, którego zadaniem jest w 
szczególności ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikację w miarę 
potrzeb.  
a) Przewodniczącym Zespołu Oddziałowego jest wychowawca danego  oddziału, 
b) zebrania całego Zespołu odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym: 

 na początku roku, przy ustalaniu planu pracy wychowawczej, 
 przed zakończeniem każdego semestru, celem podsumowania działań   wychowawczych i 

ustalenia ocen  zachowania, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem.   
2. Nauczyciele danego przedmiotu edukacyjnego lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą 

Samokształceniowy Zespół Przedmiotowy.  
3. Pracą poszczególnych zespołów, o których mowa w ust.1 i 2, kieruje, powołany przez Dyrektora, 

przewodniczący Zespołu. 



4. Zespoły pracują według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy 
Szkoły.  

5. Cele i zadania Zespołów obejmują w szczególności: 
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania, 

uzgadnianie sposobów realizacji tych programów oraz korelowania treści nauczania,  
b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników 

nauczania,  
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla 

nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową,  
d) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, 
e) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole lub proponowanych do realizacji programów 

własnych, innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 
 
 

§ 82 
 

1. Dla realizacji celów i zadań o charakterze interdyscyplinarnym, Rada Pedagogiczna może utworzyć zespół 
problemowo – zadaniowy, określając szczegółowy zakres jego działania.  

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-
zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.  

 
 

ZADANIA    WYCHOWAWCY 
 

§ 83 
 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej, a w szczególności:  
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz przygotowania do życia 

w rodzinie i społeczeństwie, 
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów, 
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy 

uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej, 
d) opracowywanie i realizowanie Programu Wychowawczego Klasy w zgodności z treściami ujętymi w 

Szkolnym Programie Wychowawczym  oraz Szkolnym Programie Profilaktyki. 
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 : 

a) otacza indywidualną opieką każdego ucznia, 
b) dba o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, ustala przyczyny opuszczania przez nich zajęć 

lekcyjnych, 
c) wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

 planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół 
uczniowski, np.: organizuje wycieczki, wyjścia poza teren szkoły, imprezy klasowe itp., 
 ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

d) zapoznaje rodziców i uczniów ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym, 
Wewnątrzszkolnym Ocenianiem.  
 

e) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi działania wychowawcze wobec 
ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu 
napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki, 

f) utrzymuje kontakty z rodzicami, w celu:  
 poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

 poinformowania o wynikach  oraz problemach w zakresie kształcenia i wychowania, 
 współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych 

wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,  
 włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły, 
 pozyskiwania uczniów i rodziców do uczestnictwa w działaniach  profilaktycznych, 

g) współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem i terapeutą, logopedą oraz pielęgniarką szkolną, 



h) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami świadczącymi 
kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności uczniów ich problemów zdrowotnych 
oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień. 

 

 

 

3.  Wychowawca wnioskuje o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 
4.  Po zasięgnięciu opinii wśród nauczycieli uczących dany zespół klasowy ustala semestralną i końcoworoczną 
ocenę zachowania. 
 
5. Zapoznaje rodziców i uczniów z ofertą zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły, 
zamieszczonych w wydawanym przez szkołę Informatorze. Przekazuje również inne oferty zajęć dodatkowych 
proponowanych przez inne instytucje współpracujące ze szkołą.   
 
6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy: 
 

a) prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen, 
b) wypisuje świadectwa szkolne, 
c) prowadzi zeszyt wychowawcy, 
d) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z zarządzeniami dyrektora oraz 
uchwałami Rady Pedagogicznej. 
 

 

§ 84 
 

1. Realizując swoje zadania, wychowawca organizuje spotkania z rodzicami uczniów, zgodnie z opracowanym 
na początku każdego roku harmonogramem zawartym w  Kalendarzu Roku Szkolnego.  

2. O terminie spotkań, o których mowa w ust.1 decyduje Dyrektor Szkoły . Na wniosek wychowawcy Dyrektor 
może wyrazić zgodę na zmianę terminu spotkania. 

3. Informacje o spotkaniu przekazuje się w formie pisemnej, za pomocą strony internetowej szkoły, informacji 
zamieszczonej na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły oraz za pośrednictwem uczniów, co najmniej na dwa 
dni przed planowanym terminem spotkania. 

4. W spotkaniach z rodzicami, na wniosek wychowawcy lub rodziców, mogą też uczestniczyć nauczyciele nie 
będący wychowawcami. 

 
 
 

 
 

ZADANIA   PEDAGOGA, PSYCHOLOGA  I  TERAPEUTY 
 

§ 85 

 

Do zadań pedagoga  i psychologa należy w szczególności: 

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów  w celu określenia przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2. diagnozowanie sytuacji wychowawczej  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz 
wspierania rozwoju uczniów; 

3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4. prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym; 

5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 



6. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 
inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

7. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

8. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 
i uzdolnień uczniów; 

9. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej; 

10. podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej. 

 
                                                                    ZADANIA   LOGOPEDY 

 
§ 86 

 

 

        Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy 
uczniów; 

2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji 
rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej 
we współpracy z rodzicami uczniów; 

4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

 
                                                    ZADANIA   TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO 

 

 

§ 87 
 

       Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1. prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym; 

2. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów we 
współpracy z ich rodzicami, 

3. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, 

 

§ 88 
 

1. Pedagog szkolny, psycholog i terapeuta opracowują na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, obejmujący 
także zasady współdziałania Szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, zatwierdzony przez 
Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

2. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny, psycholog ,terapeuta i logopeda składają sprawozdanie ze 
swojej pracy Radzie Pedagogicznej. 

3. Pedagog szkolny, psycholog, terapeuta i logopeda dokumentują swoją działalność w dziennikach pracy lub 
innych dokumentach szkolnych. 

 

§ 89 

1. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, psycholog, terapeuta i logopeda  ściśle współpracują z 
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, szczególnie w indywidualnych przypadkach uczniów, którym 
udzielenie pomocy przez Poradnię ocenia jako niezbędne. 

2. Za zgodą Dyrektora pedagog szkolny, psycholog, terapeuta   i logopeda może współpracować w realizacji 
swoich zadań z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinie. 

3. Do uprawnień pedagoga szkolnego, psychologa i terapeuty należy ponadto w szczególności: 



a)  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, 
b) korzystanie z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,  
c) współdziałanie z odpowiednimi placówkami oświatowymi, organami sądowymi, policją i innymi 

podmiotami, zwłaszcza, jeżeli stan zagrożenia dobra ucznia uzasadnia takie współdziałanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D Z IA Ł  VII 
 

UCZNIOWIE 
 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej. 
 

§ 90 
 

 
Regulamin postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Polskich Olimpijczyków w Opolu. 
 
1. Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu  
przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci. 
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich 
Olimpijczyków w Opolu mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami. 
3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. 
4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016  będą brane pod uwagę następujące 
kryteria: 
 

 Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w PSP 2 Opole  -   20 punktów, 

 Miejsce pracy jednego  z rodziców w obwodzie PSP 2 Opole   -  7 punktów, 

 Bliscy krewni kandydata mieszkający w pobliżu PSP 2 Opole  i zapewniający w razie potrzeby 
opiekę kandydatowi  -  3 punkty, 

 Kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego się w obwodzie PSP 2 Opole -  3 punkty, 

 PSP 2 Opole  na trasie dojazdu rodzica do miejsca pracy  -  2 punkty, 

 Kandydat jest członkiem klubu sportowego  – 2 punkty,  

 Miejsce zamieszkania rodziców kandydata jest blisko obwodu PSP 2 Opole  -  2 punkty. 
 

Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby  
punktów, aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną 
liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu do Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu decydują kryteria dodatkowe: 
 

 Wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt, 

 Niepełnosprawność kandydata   – 1 punkt, 

 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 punkt, 

 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 punk, 

 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  – 1 punkt, 

 Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 1 punkt, 

 Objęcie kandydata pieczą zastępczą  – 1 punkt. 
 
 5. Terminy postępowania rekrutacyjnego; 



 Od 09.03.2015r. do 17.04.2015r. - zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i 
składanie wniosków przez rodziców o przyjęcie dziecka spoza obwodu. 

 22.05.2015r. do godz.12.00  - wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. 

 do 27.05.2015r.do godz. 15.00 – rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do 
przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało 
zakwalifikowane. 

 29.05.2015r. do godz.15.00  - wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu. 

6. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 
szkoły.  
7. Listy, o których mowa w p. 5, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w 
widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w 
kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do 
publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie 
adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
8. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 
9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.  
10. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 
otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje  skarga do sądu 
administracyjnego. 
12. Wymagane dokumenty do postępowania rekrutacyjnego: 

 Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły (wg wzoru - załącznik nr 1, załącznik nr 4 do statutu), 

 Wniosek o przyjęcie spoza obwodu szkoły (wg wzoru - załącznik nr 2, załącznik nr 5 do statutu) 

 Oświadczenia o spełnianiu kryteriów (wg wzoru - załącznik nr 3, załącznik nr 6 do statutu 

              13. Dokumenty do pobrania ze strony internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły 
 

 
 

Realizacja obowiązku szkolnego 
 

§ 91 
 

Uczeń może być odroczony od  realizacji obowiązku szkolnego na mocy odrębnych przepisów. 
 

§ 92 
 

Uczeń może być zwolniony przez Dyrektora Szkoły z realizacji niektórych obowiązkowych przedmiotów 
nauczania na podstawie odrębnych przepisów. 

 
§ 93 

 

Uczeń zwolniony , zgodnie z § 91 z wychowania fizycznego, w czasie trwania zajęć dydaktycznych pozostaje pod 
opieką nauczyciela przedmiotu. 
 

§ 94 
 

Uczeń, o którym mowa w § 92 może opuścić teren szkoły wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców. 
 

§ 95 
 

1. Uczeń może być zwolniony z obowiązkowych zajęć lekcyjnych w ciągu dnia, za zgodą wychowawcy klasy na 
podstawie pisemnego wniosku rodziców.  



2. W wypadku konieczności zwolnienia ucznia z obowiązkowych zajęć lekcyjnych w ciągu dnia, wychowawca 
klasy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji rodziców. 

3. W wypadku choroby, urazu  uczeń może być zwolniony z obowiązkowych zajęć lekcyjnych i odprowadzony 
do lekarza lub do domu pod opieką pracownika szkoły. O chorobie ucznia nauczyciel zobowiązany jest 
poinformować niezwłocznie rodziców ucznia i poinformować o fakcie Dyrektora Szkoły i wychowawcę klasy. 
Fakt powiadomienia telefonicznego rodziców należy odnotować w zeszycie telefonów służbowych. 

 

§ 96 
 

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 

a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, 
z której uczeń odszedł, 

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych 
w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza 
szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy, 

c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego 
wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

2.   Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w pkt. 1 ust. b)  przeprowadza się z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń 
przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego. 

3.   Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są 
uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

 
 
 

 

Prawa i obowiązki ucznia 
 

§ 97 
 

Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
w szczególności: 
1. bezpłatnej nauki, 
2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami 
patologii społecznej, 

3. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej i poziomu rozwoju, 
4. ochrony i zdrowia poszanowania godności, przekonań i własności, 
5. korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
6. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,  
7. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia  Szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza to dobra innych osób,  
8. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów i wyboru kół zainteresowań, 
9. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 
10. otrzymywania informacji co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel, 
11. znajomości terminów i zakresu pisemnych sprawdzianów wiadomości, przyjmując, że w ciągu dnia może 

odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa, 
12. pomocy w przypadku trudności w nauce,  
13. nauki religii na podstawie deklaracji rodziców lub opiekunów prawnych, 
14. odpoczynku w przerwach międzysekcyjnych, 
15. nauczania indywidualnego w domu, w przypadku orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze 

względu na stan zdrowia, 
16. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 
17. ochrony przed informacjami i materiałami szkodliwymi, 



18. nauki szkolnej ukierunkowanej na rozwijanie w dziecku szacunku: do praw człowieka, dla jego rodziców, 
tożsamości kulturowej, języka i wartości narodowych kraju, w którym mieszka, z którego pochodzi, jak i dla 
innych kultur, 

19. nauki ukierunkowanej na rozwijanie w dziecku poszanowania dla środowiska naturalnego, 
20. nauki szkolnej przygotowującej dziecko do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu  

zrozumienia pokoju, tolerancji i przyjaźni między narodami, 
21. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych księgozbioru biblioteki podczas zajęć 

pozalekcyjnych, 
22. wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających 

na terenie Szkoły. 
23. wypoczynku i wolnego czasu. 
 

§ 98 
 

Uczeń jest w szczególności zobowiązany do: 
a) przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów, 
b) podporządkowywania się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli, Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 
c) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w życiu Szkoły i zajęciach edukacyjnych,  
d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli innych pracowników 

Szkoły oraz rodziców,  
e) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 
f) dbania o własne dobro, ład i porządek w Szkole, 
g) dbania o honor i tradycje szkoły. 

Uczeń zobowiązany jest również do udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz 
właściwego zachowywania w ich trakcie, poprzez: 

a) regularne, systematyczne i punktualne uczestniczenie we wszystkich obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych wynikających z planu lekcji oraz zajęciach nieobowiązkowych na które rodzic lub prawny 
opiekun wyraził pisemną zgodę – podczas planowanych zajęć uczeń ma zakaz opuszczania szkoły, 

b) rzetelne przygotowywanie się do zajęć – odrabianie zadań domowych, przynoszenie podręczników, 
zeszytów i przyborów szkolnych, 

c) uzupełnianie braków wynikających z nieobecności na zajęciach w ciągu 2 tygodni od momentu powrotu do 
szkoły, 

d) stosowanie się do poleceń nauczyciela, 
e) aktywnego uczestniczenia na zajęciach, 
f) dbania o kulturę słowa i zachowania, 
g) dbania o ład i porządek wokół siebie, 
h) przestrzegania elementarnych zasad i norm współżycia społecznego podczas:  

 zajęć edukacyjnych, 
 zajęć organizowanych poza terenem szkoły ( wycieczki, kino, muzeum), 
 przerw, zabaw, 

i) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów, 
j) zawiadamianie opiekunów prowadzących zajęcia ( bądź Dyrektora Szkoły) o wypadku jaki zdarzył się na 

terenie szkoły lub w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub poza jej terenem, 
k) przeciwstawianie się przejawom agresji i używania wulgaryzmów. 

 Uczeń zobowiązany jest do właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 
pozostałych uczniów poprzez: 

a) pozdrawiania wszystkich pracowników szkoły, 
b) używania form grzecznościowych na co dzień, 
c) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli i 

innych pracowników szkoły, 
d) odnoszenia się do wszystkich pracowników szkoły z szacunkiem i kulturą, 
e) taktownego uczestniczenie w dyskusjach, 
f) kulturalnego zachowywanie się w miejscach publicznych, 
g) przestrzegania zasad „fair play” – w grach, zabawach i zawodach sportowych organizowanych na terenie 

szkoły i poza nią,  



h) dbania o kulturę słowa i zachowania, 
i) dotrzymywania zobowiązań. 

4. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w określonym terminie: 
a) rodzice lub prawni opiekunowie usprawiedliwiają nieobecność ucznia do końca drugiego tygodnia 

miesiąca następnego / za poprzedni miesiąc / w uzasadnionych przypadkach ( np. wizyta u lekarza) rodzic 
lub prawny opiekun może zwolnić  z części zajęć osobiście lub w formie pisemnej, 

b) w przypadku rezygnacji ucznia z uczestnictwa w zajęciach nieobowiązkowych wymagana jest pisemna 
informacja od rodzica lub prawnego opiekuna, 

c) o przewidywanej dłuższej niż tydzień nieobecności ucznia ( np. pobyt w sanatorium, szpitalu, przewlekła 
choroba) rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani powiadomić wychowawcę w ciągu 3 dni, 

d) jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie, wychowawca wyjaśnia 
przyczyny nieobecności z rodzicami lub prawnymi opiekunami, 

e) informacja o częstej absencji uczniów jest przekazywana do pedagoga szkolnego, rodzice zostają 
wezwani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności ucznia, 

f) w przypadku braku współpracy  rodziców  (prawnymi opiekunami) z wychowawcą bądź pedagogiem 
szkoły ( tzn. w wypadku gdy rodzic nie uczestniczy w zebraniach, konsultacjach, nie wyraża chęci do 
indywidualnego spotkania, rozmowy z pedagogiem)  rodzic otrzymuje przesłane listem poleconym 
upomnienie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie o nie realizowaniu obowiązku szkolnego, wezwanie 
do posyłania dziecka do szkoły i informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone 
postępowaniem egzekucyjnym, 

g) w sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego dyrektor kieruje wniosek o 
wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego , jakim jest właściwa gmina. Środkiem 
egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie. 

5. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju do sytuacji. 
a) każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące wyglądu i stroju: 

 uczeń zobowiązany jest nosić na co dzień jednolity strój, z wyłączeniem  sytuacji określonych przez 
Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Wzór jednolitego 
stroju  jest  zaakceptowany  przez Samorząd Uczniowski  oraz  zatwierdzony przez Radę 
Pedagogiczną i Radę Rodziców, 

 strój sportowy obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego - zgodny z wymaganiami nauczycieli, 
 strój galowy to: dla dziewcząt – biała bluzka oraz ciemna spódnica lub spodnie; dla chłopca – biała 

koszula i ciemne spodnie. Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz na 
uroczystościach, na których uczeń reprezentuje szkołę, 

b) każdego ucznia obowiązuje zakaz stosowania makijażu, utleniania i farbowania włosów, 
c) uczesanie każdego ucznia powinno być estetyczne, 
d) dopuszcza się noszenie drobnej biżuterii ( szkoła nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i jej zgubienie, 

zniszczenie lub ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z jej noszenia). 
6. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zakazu  dotyczącego korzystania z telefonów komórkowych i 
innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

a) W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. 
b) Jeżeli uczeń przyniósł do szkoły telefon komórkowy to musi on być wyłączony i schowany w teczce przez 

cały czas pobytu ucznia w szkole. 
c) W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia urządzeń elektronicznych, za wyjątkiem zegarków i kalkulatorów. 
d) W razie nie przestrzegania wyżej wymienionych zasad telefon komórkowy bądź urządzenie multimedialne 

zostanie odebrane uczniowi, umieszczone w zaklejonej kopercie , zdeponowane w sejfie w sekretariacie. 
e) Po rozmowie wyjaśniającej z nauczycielem telefon lub urządzenie będzie wydane rodzicom lub opiekunom 

prawnym. 
f) Za przyniesione do szkoły telefony i urządzenia szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Nie przestrzeganie obowiązujących zasad może skutkować obniżeniem oceny z zachowania lub uczeń może 
być ukarany zgodnie z  § 101 Statutu Szkoły. 
8. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków oraz innych środków 
odurzających i stosowania przemocy fizycznej. 

 

Nagrody  i  kary 
 

§ 99 



 

Ucznia można nagradzać za: 
1. bardzo dobre wyniki w nauce, 
2. reprezentowanie Szkoły na zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych i konkursach tematycznych,  
3. aktywną działalność na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego, 
4. organizację i udział w wewnętrznym życiu Szkoły. 
5.  
 

§ 100 
 

Nagrodami, o których jest mowa w § 99, są:  
1. pochwała ucznia przez wychowawcę wobec całej klasy,   
2. pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły, list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do 

rodziców, 
3. dyplom uznania od Dyrektora, 
4. wpis do „Złotej Księgi Uczniów” zgodnie z Regulaminem, 
5. uzyskanie tytułu „Ucznia Roku” zgodnie z wynikami plebiscytu, 
6. wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta Opola o nadanie tytułu „Opolskiego Orła” zgodnie z 

Regulaminem, 
7. nagroda rzeczowa. 

§ 101 
 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej. 
2. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.  
 

§ 102 
 

Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności za uchybianie obowiązkom, o których mowa w  
§ 98, uczeń może zostać ukarany: 
1. upomnieniem przez wychowawcę klasy w obecności całej klasy, 
2. zakazem udziału w wyjściach i imprezach klasowych / dyskoteka, wyjścia do kina itp. /, 
3. pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych funkcji na terenie klasy i szkoły, 
4. naganą wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców, 
5.    zakazem reprezentowania szkoły w pozaszkolnych zawodach i konkursach do końca roku szkolnego, 
6. naganą udzieloną przez Dyrektora Szkoły,  
7. oceną naganną z zachowania, 
8. przeniesieniem do klasy równoległej.  
 

§ 103 
 

1. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. 
2. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.  

 

§ 104 
 

Kary, z wyjątkiem wymienionych w § 102 ust.1,2,3,4  nakłada Dyrektor. 
 
 

§ 105 
 

1. Wszystkie kary statutowe muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym. 
 
2. O nałożonej karze statutowej informuje się ucznia i rodziców ucznia (prawnych opiekunów) w formie ustnej 
§102 ust.1,2,3 i pisemnej ust. 4,5,6,7i 8. Kopię informacji  wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły dołącza do 

dokumentacji szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 
 

§ 106 
 



1. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje uczniowi odwołanie do Dyrektora Szkoły. 
2. Odwołanie, o którym mowa w ust.1, może wnieść rodzic ( prawny opiekun ) w ciągu 7 dni od uzyskania 

informacji, o której mowa w § 104.  
3. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.  
4. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 
5.  
 

§ 107 
 

1. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
2. Przepisy § 105 stosuje się odpowiednio, z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii 

Rady Pedagogicznej. 
 

§ 108 
 

1. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  może wystąpić  z wnioskiem do Opolskiego Kuratora 
Oświaty   o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

2. Kara, o której mowa w ust.1 stosowana jest za : 
a) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu osoby trzeciej ( rówieśnika, nauczyciela, innych osób);  
b) kradzieże i wymuszenia ; 
c) demoralizację innych uczniów ;  
d) systematyczne naruszanie postanowień Statutu Szkoły . 

3.  Wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia   podejmuje Dyrektor Szkoły po wyczerpaniu  przez   
szkołę wszelkich możliwych środków zaradczych oraz działań wychowawczych, których zastosowanie nie 
przyniosło pożądanego rezultatu polegającego na poprawie zachowania ucznia oraz gdy został wyczerpany 
system kar  przewidzianych w Statucie Szkoły. 

 

§ 109 
 

O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego i psychologa.  

Rozwiązywanie sporów 

§ 110 

1. Spory wynikłe pomiędzy wychowankami rozstrzygają wychowawcy klas w porozumieniu z pedagogiem lub  
psychologiem szkolnym.  

2. Spory pomiędzy wychowankami, a pracownikami szkoły rozstrzyga doraźnie powołany Zespół 
Wychowawczy. 

3. Spory pomiędzy Rodzicami, a pracownikami szkoły rozstrzyga doraźnie powołana Komisja Rozjemcza, w 
skład której wchodzą : Dyrektor Szkoły, trzech przedstawicieli Rady Rodziców, trzech przedstawicieli 
pracowników szkoły. 

4. Spory wynikłe pomiędzy pracownikami szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Związków 
Zawodowych działających w szkole . 

5. Spory wynikłe pomiędzy pracownikami, a Dyrektorem Szkoły rozstrzyga Rada Pedagogiczna, a w razie nie 
rozstrzygnięcia sporu organ prowadzący lub organ sprawujący  nadzór pedagogiczny . 

6. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1 – 4 są ostateczne w wewnętrznym trybie postępowania w szkole.  
7. Skargę w przypadku naruszenia (łamania) praw dziecka (ucznia) złożyć może uczeń lub w jego imieniu 

rodzic (prawny opiekun), Samorząd Uczniowski, Rzecznik Praw Ucznia, wychowawca. 
W powyższej sytuacji ustala się następujący tryb postępowania: 
a. Przedmiotem skargi może być łamanie praw dziecka (ucznia) przez innego ucznia, nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły. Skarga winna być złożona do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej i podpisana przez 
osobę składającą skargę w ciągu 3 dni od  zaistniałego zdarzenia, powinna wskazywać osobę skarżoną. 

b. Dyrektor Szkoły powołuje komisję rozpatrującą skargę w składzie: wicedyrektor szkoły, opiekun Samorządu 
Uczniowskiego, nauczyciel – wychowawca, pedagog, Rzecznik Praw Ucznia. 

c. Komisja w ciągu 14 dni rozpatruje skargę i udziela na piśmie odpowiedź w podmiotowej sprawie. 



d. Komisja wydaje decyzję na piśmie zainteresowanym stronom. 
e. Uczeń ma prawo odwołania się od stanowiska komisji do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 
 
 
 
 

D Z I A Ł  VIII 
 

Postanowienia  końcowe 
 

§ 111 
 

1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalania. 
2. Zasady postępowania w sprawie uchylania Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa. 
3. Załączniki stanowią integralną część Statutu. 
 

§ 112 
 

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej. 
 

§ 113 
 

Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków 
z dnia 12 maja  2014r. 
 

§ 114 
 

Postanowienia niniejszego Statutu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski i Radę 
Rodziców oraz przyjęte do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 245/2015 z dnia 23 lutego 2015r. 
 

§ 115 
 
Statut wchodzi w życie z dniem 23 lutego  2015r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                   
 
 

Załącznik Nr 1 do Statutu 
 
 
 

HYMN    SZKOŁY 
 

OLIMPIJSKIE   ZNAKI 
 
  
  
Olimpijskie znaki na szkolnym sztandarze 
Wyznaczają drogę tym, co przyszli tu,  
Naukę ze sportem połączyć nam każą,  
W zdrowym ciele zdrowy duch. Pamiętaj!  
 
        Refren: 
Szkoło Olimpijczyków,  
Szkoło naszych marzeń,  
Dajemy Ci w prezencie 
Pięć kółek na sztandarze. 
Minęło już pół wieku, 
A Tyś coraz piękniejsza, 
W księgach wpisano Cię drugą,  
A w sercach jesteś pierwsza!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                             
 
 
 

 
 

 
 
 

Załącznik Nr 2 do Statutu 
 
 

 
  GODLO SZKOŁY 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
Załącznik Nr 3 do Statutu 

 

 

 
LOGO  SZKOŁY 
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Załącznik Nr 4 do Statutu 

 
                                                                               Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły (wg wzoru - załącznik nr 1) 

ZGŁOSZENIE 
DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  

im.  POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W OPOLU 

 

Dane osobowe dziecka 

PESEL* 
           

W przypadku braku PESEL proszę wpisać serię i 
nr paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

 

Imiona*  Nazwisko*  

Data urodzenia* 
 

Miejsce urodzenia 
 

Imiona i nazwiska 
rodziców dziecka* 

 
Ojciec: ………………………………………………………… 
 
Matka: ………………………………………………………… 
 

 
Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka i dziecka 

województwo*  powiat*  

gmina*  miejscowość*  

ulica*  nr domu*  

kod pocztowy*  nr mieszkania*  

adres poczty 
elektronicznej 

 
Nr telefonu 
rodziców 

 
 
 

 
*Oznaczone pola wymagane  
 

Pouczenie:  
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem 
faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane 
zapisane w Zgłoszeniu - Formularzu Rekrutacyjnym.  

2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 
zawartych w Zgłoszeniu - Formularzu Rekrutacyjnym, w systemach informatycznych szkoły oraz organu prowadzącego szkoły 
w Urzędzie Miasta Opola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  
Przyjmuję do wiadomości, że:  
- administratorem danych jest szkoła,  
- niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych oraz w przypadku 
pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły oraz zadań Urzędu Miasta Opola będącej organem 
prowadzącym szkoły,  
- przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły.  

Oświadczenia:  
1.Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do szkoły.  
2. Oświadczam, ze w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich 
dyrektora szkoły.  
3. Zapoznałem/am się z treścią powyższych pouczeń.  
 
 

 
 (data, podpis matki lub opiekunki prawnej)   (data, podpis ojca lub opiekuna prawnego ) 



 
 

Załącznik Nr 5 do Statutu 
WNIOSEK 

KANDYDATA DO PUBLICZNEJSZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W OPOLU 

SPOZA OBWODU SZKOŁY 

 

Dane osobowe dziecka 

PESEL* 
           

W przypadku braku PESEL proszę wpisać serię i 
nr paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

 

Imiona*  Nazwisko*  

Data urodzenia* 
 

Miejsce urodzenia 
 

Imiona i nazwiska 
rodziców dziecka* 

 
Ojciec: ………………………………………………………… 
 
Matka: ………………………………………………………… 
 

 

Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka i dziecka 

województwo*  powiat*  

gmina*  miejscowość*  

ulica*  nr domu*  

kod pocztowy*  nr mieszkania*  

adres poczty 
elektronicznej 

 
Nr telefonu 
rodziców 

 
 
 

 

Wskazanie kolejności wybranych szkół w 
porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanych (nazwa szkoły)* 

1.  

2.  

3.  

*Oznaczone pola wymagane  
Pouczenie:  
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję 
do wiadomości, że Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we 
Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym.  

2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych we 
Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym, w systemach informatycznych szkoły oraz organu prowadzącego szkoły w Urzędzie Miasta Opola. 
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

 
Przyjmuję do wiadomości, że:  
- administratorem danych jest szkoła,  
- niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych oraz w przypadku pozytywnego wyniku 
rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły oraz zadań Urzędu Miasta Opola będącej organem prowadzącym szkoły,  
- przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły.  

Oświadczenia:  
1.Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do szkoły.  
2. Oświadczam, ze w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich Przewodniczącego 
Komisji rekrutacyjnej.  
3. Zapoznałem/am się z treścią powyższych pouczeń.  



 

Załącznik Nr 6 do Statutu 
 

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o spełnianiu kryteriów 
rekrutacyjnych z Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu. 
 

Informuję, co poświadczam poniżej, że spełniam następujące kryteria rekrutacyjne z 
Regulaminu postępowania rekrutacyjnego 

Uwaga ! Wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć  literą   „x” 

Lp. Kryterium  tak nie uszczegółowienie 

1. 
Rodzeństwo kandydata realizuje 
obowiązek szkolny w PSP 2 

   

2. 
Miejsce pracy jednego z rodziców 
w obwodzie PSP 2 

   

3. 
Bliscy krewni kandydata mieszkający w 
obwodzie PSP 2 i zapewniający w razie 
potrzeby opiekę kandydatowi 

   

4. 
Kandydat uczęszczał do 
przedszkola znajdującego się w 
obwodzie PSP2 

   

5. 
PSP 2 jest na trasie dojazdu do 
miejsca pracy 
 

   

6. 
Kandydat jest członkiem klubu 
sportowego 

   

7. 
Miejsce zamieszkania rodziców  
kandydata jest bliskie obwodu 
PSP 2 

   

 
Lp. Kryteria dodatkowe tak nie uszczegółowienie 

1. Wielodzietność rodziny kandydata    

2. Niepełnosprawność kandydata       

3. 
Niepełnosprawność jednego z 
rodziców kandydata 

   

4. 
Niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata 

   

5. 
Niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata   
 

   

6. 
Samotne wychowywanie 
kandydata przez rodzica  

   

7. 
Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą     

   

 
 
 



 
Uwaga: proszę o uszczegółowienie kryteriów tak żeby komisja rekrutacyjna mogła 
dokonać weryfikacji danych  
z kryterium głównego (tzn. imiona rodzeństwa, adresy: pracy, krewnych, nr 
przedszkola, rok ukończenia szkoły  
i nazwisko absolwentki) 
Do oświadczeń z kryteriów dodatkowych należy dołączyć ksero dokumentów 
potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych: 
Pouczenie: 
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane 
zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej 
może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w oświadczeniu. 
2. Zapoznałem/am się z treścią powyższych pouczeń. 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                                                   ……............ …………….. …… 
   ( miejscowość, data)                                                         (czytelny podpis rodziców składających oświadczenie 

 
 

 
 

 


