
Statut Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej I Etap Edukacyjny w Mostkach 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 

2572 ze zm.). 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa I Etap Edukacyjny zwana dalej Szkołą, jest szkołą 

niepubliczną w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty z dnia  7 września 1991 r. 

2. Siedzibą Szkoły jest budynek pod nr 81 

3. Osobą prowadzącą Szkołę jest Urszula Maczalska 

4. Szkoła realizuje następujące cele: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych na danym etapie 

edukacyjnym, 

2) przygotowuje uczniów do  wyboru dalszego kształcenia, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami, 

4) zapewnia uczniom warunki niezbędne do wszechstronnego rozwoju, 

5) wspiera uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz 

planowaniu kariery zawodowej. 

5. Zadania szkoły realizowane są poprzez: 

1) realizowanie zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi planami nauczania, 

2) sprawowanie opieki nad uczniami w czasie lekcji i zajęć edukacyjnych w terenie, 

wycieczek, rajdów, organizowanych przez szkołę, 

3) pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych, 

4) dostosowanie form opieki nad uczniem odpowiednio do jego potrzeb i możliwości, 

5) odpowiednią postawę i przykład dawany uczniom przez nauczycieli i wychowawców. 

 

§ 2 

Organy Szkoły i ich zadania 

 

1. Organami Szkoły są:  

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna,  

3) Samorząd Uczniowski. 

2.  Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

3) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał, 

4) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 

5) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym 

pracownikom, 



6) sprawowanie opieki nad uczniami, 

7) stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, 

8) wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

3. Do zadań Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

2) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach, 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

4) podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

5) przygotowanie projektu statutu Szkoły lub jego zmian, 

6) opiniowanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

7)   zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

8)  wyrażanie opinii w sprawie programu nauczania wybranego przez nauczyciela                      

i przedstawionego na posiedzeniu rady pedagogicznej przed dopuszczeniem go przez 

dyrektora do użytku w szkole. 

9)  Rada Pedagogiczna Szkoły uchwala:  

10)  Program Wychowawczy  

11) Program Profilaktyczny  

12) Wewnątrzszkolny System Oceniania                            

 

4. Działalność samorządu uczniowskiego opiera się na regulaminie pracy Samorządu 

Uczniowskiego uchwalonym przez ogół uczniów.  

 Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

 Samorząd współpracuje z dyrektorem i wybranym  przez siebie nauczycielem 

opiekunem celem respektowania praw i egzekwowania obowiązków uczniowskich.  

5. Samorząd może przedstawić  Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji  podstawowych praw 

uczniów  takich jak: 

6. prawo do  zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i wymaganiami  

7. prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów  w nauce i zachowaniu i znajomości 

WSO  

8.  prawo  do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji  

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań 

9. prawo  do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej  i 

charytatywnej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z opiekunem lub dyrektorem szkoły 

10. wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

 



                                                                   § 3  

                                                     Struktura szkoły: 

 

 Klasy liczą do 25 uczniów . 

 Nabór do klas odbywa się w terminie do 30 sierpnia każdego roku.  

 Uczniowie, decyzją dyrektora mogą być przyjmowani do szkoły także w trakcie 

roku szkolnego . 

 

 

§ 4 

Organizacja Szkoły 

 

1. Szkoła działa w oparciu o statut. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

3. Odziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 min. 

5. Szkoła realizuje programy nauczania wszystkich przedmiotów obowiązkowych w Szkole 

w zakresie nie mniejszym niż określa to „Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla 

szkół podstawowych, ogólnokształcących”. 

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

opracowuje Dyrektor, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w 

przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 01 września  każdego roku. 

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych, 

2) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,  

4) ustalenie rocznych ocen  klasyfikacyjnych (opisowych) z obowiązkowych                                            

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych. 

§ 5 

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów 

 

Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania uczniów, który szczegółowo jest opisany 

w załączniku do niniejszego statutu. Zmiana WSO wymaga uchwały rady pedagogicznej. 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów Szkoły 

 

1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

2) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,  



3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

4) obiektywne i sprawiedliwe ocenianie uczniów, 

5) decydowanie o doborze programu nauczania, podręczników, metod, środków 

dydaktycznych, 

6) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, 

7) reagowanie na wszelkie sytuacje lub zachowania słuchaczy stanowiące zagrożenie 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły, 

8) podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i doskonalenie umiejętności 

dydaktycznych, 

9) służenie pomocą Nauczycielom rozpoczynającym pracę w Szkole, 

10) przestrzeganie zasad kultury w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz 

poza Szkołą, 

11) dbałość o wizerunek Szkoły poprzez własną postawę zgodną z tożsamością Szkoły, 

12) uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej, 

13) utrzymywanie stałego kontaktu z Rodzicami, 

2. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wynagrodzenia za pracę zgodnie z przyjętymi przez osobę prowadzącą zasadami 

wynagradzania w Szkole, 

2) podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach 

doskonalenia zawodowego, 

3) pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, 

4) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu nauczania.  

 

3. Do praw i obowiązków pracowników na stanowiskach administracyjnych należą: 

1) otrzymywanie wynagrodzenia za pracę zgodnie z przyjętymi przez osobę prowadzącą 

zasadami wynagradzania w Szkole, 

2) otrzymanie wyposażenia stanowiska pracy w narzędzia odpowiednie na danym 

stanowisku, 

3) praca w bezpiecznych i higienicznych warunkach. 

4. Uczniowie mają w szczególności następujące prawa: 

1) prawo do informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć 

oraz uczestniczenia w procesie edukacji, 

2) prawo do warunków pobytu w Szkole, zapewniających ochronę i poszanowanie jego 

godności, bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz 

przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

3) prawo do przyjaznego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- 

wychowawczym, 

4) prawo do swobody wyrażania myśli, poglądów i przekonań, w tym 

światopoglądowych i religijnych, jednak bez narażania dobra osobistego innych osób, 

5) prawo do pomocy w przypadku trudności w nauce. 

5. Do obowiązków uczniów należy: 

1) obowiązek zdobywania wiedzy i przygotowywania się do zajęć lekcyjnych, 

2) obowiązek przestrzegania statutu, 

3) obowiązek punktualnego, systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach 



oraz właściwego zachowywania się w ich trakcie, 

4) obowiązek taktownego i kulturalnego zachowania wobec innych uczniów, nauczycieli 

i innych pracowników Szkoły, 

5) obowiązek dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole oraz bezpieczeństwo 

i higienę, 

6) obowiązek wystrzeganie się szkodliwych nałogów, 

7) obowiązek podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej, wychowawcy, innych nauczycieli, 

6. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, gdy: 

1) nie przestrzega statutu Szkoły i innych przepisów wewnątrzszkolnych, 

2) naraził zdrowie bądź życie innych uczniów, Nauczycieli, pracowników, 

3) zniszczył mienie Szkoły, 

4) opuścił ponad 50 proc. obowiązkowych zajęć, 

5) przebywał na terenie Szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków 

odurzających, 

6) rodzice ucznia nie wywiązują się z postanowień umowy o kształcenie ucznia zawartej 

ze Szkołą. 

 

§ 7 

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły 

 

1. Działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący z: 

1) dotacji, 

2) czesnego wpłacanego przez rodziców, 

3) darowizn, 

4) projekty współfinansowane przez fundusze UE. 

 

2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie działalności Szkoły w roku 

szkolnym dysponuje dyrektor szkoły. 

 

§ 8 

Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły 

 

Do Szkoły może zostać przyjęty uczeń, który: 

1) uczestniczył w procesie rekrutacyjnym zgodnie z obwiązującymi w danym roku 

zasadami rekrutacji Szkoły, które są ogłaszane na stronie internetowej Szkoły: 

www.spmostki.vot.pl do dnia 30 sierpnia (data poprzedzająca rozpoczęcie roku 

szkolnego) oraz spełnia wymogi określone w Ustawie o systemie oświaty. 

2) rodzice (opiekunowie prawni) złożyli dokumentację wymaganą do zapisu: zgłosili 

dziecko na karcie zgłoszeń szkoły. 

3) rodzice (opiekunowie prawni) wyrazili zgodę na nauczanie dziecka w Szkole na 

zasadach określonych w statucie Szkoły i umowie o kształceniu. 

 

 



§ 9 

 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna. 

 

1.  Pomoc psychologiczno- pedagogiczna polega na zwróceniu uwagi na zapewnienie 

uczniowi wsparcia i  zindywidualizowanej pomocy, w zależności od dokonanego rozpoznania 

zarówno specyficznych trudności w uczeniu się jak i uzdolnień ucznia, a w szczególności: 

- rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą 

i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie 

wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania; 

- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom 

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

- organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

- dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości 

psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka; 

- wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych 

szkoły, 

- organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

§ 10 

Świetlica szkolna 

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców 

(prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła udostępnia świetlicę. 

2. Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu, w godzinach od 12:00 do 16:00 

3. Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców 

deklaracji. 

4. Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc        

w nauce oraz odpowiednie warunków do nauki. 

5. Do zadań nauczyciela świetlicy należy: 

1) udzielenie pomocy w nauce, 

2) organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu, 



3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem szkolnym, 

wychowawcą klasy, 

4) kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny, 

5) rozwijanie zainteresowań uczniów. 

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Szkoła używa pieczęci urzędowych według wzorów: Niepubliczna Szkoła Podstawowa, I 

Etap Edukacyjny Mostki 81  66-218 Lubrza tel. 505019185 Nip 927-115-92-72 Regon 

080534245. Szkoła posiada pieczęć okrągłą, metalową dużą i małą Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Mostkach, I Etap Edukacyjny. 

2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał. 

3. Zmian statutu dokonuje organ prowadzący. 


