
STATUT
NIEPUBLICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Tadeusza Kościuszki

w Grąbcu

Grąbiec, 21 sierpnia 2017 r.



Podstawa Prawna:

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) .

4. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  maja  2001  r.  w  sprawie

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr

61, poz. 624, z późn. zm.).

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

w publicznych przedszkolach,  szkołach i  placówkach (Dz.  U.  z 2010 r.  Nr 228,  poz.

1487).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz prowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

7. Uchwały Walnego Zebrania członków „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości 

Grąbiec i miejscowości okolicznych gminy Zawidz powiatu sierpeckiego”.

8. Uchwały Zarządu „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości 

Grąbiec i miejscowości okolicznych gminy Zawidz powiatu sierpeckiego”.
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                               Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niepubliczna  Szkoła  Podstawowa  im.  Tadeusz  Kościuszki  w  Grąbcu,  zwana  dalej

Szkołą, jest placówką oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późniejszymi zmianami).

2. Siedzibą szkoły jest wieś Grąbiec 11 gm. Zawidz Kościelny.

3.Organem założycielskim i  prowadzącym szkołę  jest  „Stowarzyszenia  na  rzecz  rozwoju

miejscowości  Grąbiec  i  miejscowości  okolicznych  gminy  Zawidz  powiatu  sierpeckiego”,

Grąbiec11, 09-226 Zawidz Kościelny (KRS 0000452444, REGON 146550948, NIP

7761698874)

4. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w 

Warszawie – Delegatura w Płocku.

5. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat.

6. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci w wieku od lat 5, realizujący program

wychowania przedszkolnego.

                                       § 2

Podstawą prawną działalności szkoły jest wpis do ewidencji szkół niepublicznych dokonany

przez Urząd Gminy w Zawidzu, jej akt założycielski oraz niniejszy Statut.



Rozdział II 

Cele i zadania szkoły

§ 3

Cele i zadania szkoły:

1. Głównym celem szkoły, jest przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności.

2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego,

psychofizycznego, moralnego oraz społecznego, w duchu katolicyzmu i poszanowania

godności drugiego człowieka.

§ 4

Szkoła zapewnia:

1. Nauczanie według spójnego programu uwzględniającego „Podstawę programową 

kształcenia ogólnego dla ośmioletnich szkół podstawowych ”, program wychowawczy,

szkolny zestaw programów nauczania,

2. Pomoc uczniom w kształtowaniu postawy przejmowania odpowiedzialności za własne

życie i dalszy rozwój osobowy – w tym przede wszystkim edukację,

3. Indywidualne wspomaganie rozwoju uczniów zarówno uzdolnionych, jak i uczniów

wymagających pomocy – poprzez stałe wsparcie psychologiczno - pedagogiczne,

4. Systematyczną współpracę szkoły z rodzicami i opiekunami w realizacji celów

edukacyjnych i wychowawczych,

5. Opiekę nad uczniami w czasie lekcji oraz zajęć edukacyjnych w terenie, wycieczek,

rajdów, rekolekcji, zlotów organizowanych przez szkołę,

6. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy ucznia i nauczyciela,

7. Rozwijanie zainteresowań uczniów i uwrażliwianie ich na potrzeby innych,

8. Wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

godła i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie 

szacunku dla postępowych tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka 

przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,

9. Przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, kształtowanie 

odpowiedzialności za jego losy i pomyślną przyszłość, pobudzenie do myślenia w



kategoriach nierozerwalności interesów państwa i narodu, poszanowanie prawa i 

konieczności umacniania państwa jako organizatora życia narodu,

10. Wychowanie dla pokoju,

11. Kształtowanie umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego,

zaangażowania, tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwość 

na sprawy innych,

12. Przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, nabywanie

umiejętności spełniania powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, 

odpowiedniego członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela,

13. Wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy

i ludzi ją wykonujących,

14. Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie

dorobku kultury narodowej, światowej, regionalnej, kształtowanie wrażliwości na 

piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno 

języka ojczystego a także rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych,

15. Włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli

i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska,

16. Rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów,

kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego 

wypoczynku.

§ 5

Szkoła realizuje cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, niniejszym Statutem oraz programem wychowawczym w szczególności poprzez:

1. Personalizację pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, wymagającej

aktywności uczniów i ich rodziców,

2. Wspomaganie integralnego rozwoju ucznia i udzielanie mu wsparcia opiekuńczo –

wychowawczego,

2. Tworzenie warunków do współpracy rodziców i nauczycieli ukierunkowanej na 

osiągnięcie spójności oddziaływań wychowawczych dla dobra dziecka,

4. Przykład i postawę osobistą dawane uczniom przez nauczycieli i wychowawców,

5. Systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań ucznia oraz dostosowanie



form opieki nad nim odpowiednio do jego potrzeb i możliwości,

6. Wyrabianie umiejętności rozumnego postrzegania otaczającej rzeczywistości i

wykorzystywania zdobytej wiedzy w codziennym życiu,

7. Właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych.

8. Wspieranie w uczniach postaw solidarności i otwartości

9. Zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych

10. Prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania.

§ 6

Zadania wychowawcze będą realizowane poprzez:

1. Realizację lekcji z wychowawcą.

2. Właściwy przykład nauczyciela wychowawcy.

3. Realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie

odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych.

4. Organizację apeli tematycznych.

5. Organizację apeli związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi

(stałą pracę wokół Patrona szkoły).

7. Uczestnictwo uczniów w życiu szkoły poprzez akademie i zajęcia pozalekcyjne.

§ 7

Zadania opiekuńcze szkoły to:

1. Systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się,

2. Organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na

korytarzach,

3. Zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne do zapewnienia uczniom

bezpieczeństwa, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące

zagrożenia bezpieczeństwa uczniów,

4. Zobowiązanie nauczycieli, pracowników i uczniów do zwracania uwagi na osoby 

postronne przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby - do zawiadomienia 

pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,

5. Zobowiązanie nauczycieli do zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na



terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących

zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.

                § 8

Szkoła ma charakter świecki, w której proces wychowawczy realizowany jest w duchu 

wartości katolickich. Opiekę duchową nad szkołą w zakresie określonym w programie 

wychowawczym sprawuje kapłan kościoła rzymskokatolickiego będący opiekunem duchowym

szkoły.

§ 9

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Grąbcu realizuje statutowe cele

i zadania we współpracy z rodzicami, z zarządem Stowarzyszenia, z organizacjami 

społecznymi i kulturalnymi oraz władzami samorządowymi.

Rozdział III 

  Organy szkoły

§ 10

Organami szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły;

2. Rada Pedagogiczna;

3. Rada Rodziców;

4. Samorząd Uczniowski;



§ 11

Dyrektor Szkoły

1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Walne Zebranie „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju

miejscowości Grąbiec i miejscowości okolicznych gminy Zawidz powiatu sierpeckiego”.

2. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, jest

odpowiedzialny za realizację zadań statutowych oraz ustawowych.

3. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy:

1) opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły, w tym arkusza

organizacyjnego szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego i przedstawia go do 

zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców oraz do zatwierdzenia

Zarządowi „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Grąbiec i miejscowości 

okolicznych gminy Zawidz powiatu sierpeckiego”.

2) wdrażanie w życie zarządzeń związanych z funkcjami wychowawczymi szkoły i

kontrolowanie ich wykonania,

3) opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

szkoły

4) układanie tygodniowego planu lekcji i zajęć pozalekcyjnych,

5) przydzielanie i nadzorowanie dyżurów nauczycieli,

6) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

7) prowadzenie nadzoru pedagogicznego oraz dokumentacji dotyczącej tego nadzoru

według planu,

8) zgłaszanie organowi prowadzącemu potrzeb finansowych szkoły i ponoszenie

odpowiedzialności za wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z ich 

przeznaczeniem,

9) kierowanie całokształtem działalności szkoły, a w szczególności

a) przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy MEN,

b) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków do harmonijnego ich

rozwoju,

c) współdziałanie z samorządem uczniowskim,

d) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,

e) mobilizowanie do doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie



tej kadry,

f) organizowanie współdziałania z radą rodziców

g) wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę w sprawie rozwoju bazy 

materialno – technicznej szkoły, opracowanie projektu wydatków do budżetu

szkoły,

h) realizowanie zarządzeń MEN, Kuratora Oświaty oraz uchwał rady pedagogicznej, 

zgodnie z jej kompetencjami,

4. Dyrektor Szkoły ma prawo do:

1) wysuwania propozycji składu kadry pedagogicznej,

2) zgłaszania organowi prowadzącemu konieczności zatrudnienia pracowników

niepedagogicznych i proponowania obsadzenia tych stanowisk,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w

sprawach nagród, odznaczeń i wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły,

4) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom szkoły,

5) wydawania poleceń wszystkim pracownikom szkoły,

6) udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy,

7) przyjmowania uczniów do szkoły,

8) formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły,

9) reprezentowania szkoły na zewnątrz,

10) podpisywania dokumentów i korespondencji.

5. Dyrektor szkoły odpowiada za:

1) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę

nad dziećmi,

2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego 

Statutu,

3) właściwą organizację i przebieg egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku 

nauki w szkole,

4) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę oraz za stan ochrony przeciwpożarowej obiektów 

szkolnych,



5) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły,

6) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,

7) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

8) majątek szkoły, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie w ramach

istniejących możliwości,

6. Nadzoruje pracę biblioteki szkolnej oraz pracowników obsługi szkoły.

7. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wyznaczony przez niego 

nauczyciel.

8. Dyrektor Szkoły składa okresowe sprawozdanie z działalności dydaktyczno - 

wychowawczej szkoły „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Grąbiec i 

miejscowości okolicznych gminy Zawidz powiatu sierpeckiego” oraz przedstawia 

okresową informację Radzie Rodziców.

§ 12

Rada Pedagogiczna

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

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby

zapraszane przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane:

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i

promowania uczniów,

3) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

4) w miarę bieżących potrzeb.

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3

członków Rady Pedagogicznej.

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest



odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku

zebrania zgodnie z regulaminem rady.

8. Dyrektor Szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz

informacje o działalności szkoły.

9. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole,

4) zatwierdzanie wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły w

sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,

5) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrzny

6) podejmowanie decyzji w sprawie indywidualnego toku nauczania.

10. Rada Pedagogiczna opiniuje i uchwala w przypadku braku Rady Szkoły w szczególności:

1) Statut szkoły,

2) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć

lekcyjnych i pozalekcyjnych,

3) projekt planu finansowego szkoły,

4) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród

i innych wyróżnień,

5) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom

stałych prac i zajęć oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.

11. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.9, niezgodnych 

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie

zawiadamia  organ  prowadzący  szkołę  oraz  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie

organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

12. Rada  Pedagogiczna  może  występować  z  wnioskiem  do  Zarządu  Stowarzyszenia  o

odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela

z innej funkcji pełnionej w szkole. Do wniosku dołącza się pisemne uzasadnienie.



13. W przypadku określonym w ust. 12, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

Przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę

Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

14. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków.

15. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są

protokołowane.

16. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 13

     Rada Rodziców

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentacje rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu swojej działalności, który jest spójny ze

statutem szkoły.

3. Rada Rodziców może występować, do organu prowadzącego szkołę, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej z 

wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

4. Rada Rodziców wspólnie z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy,

program profilaktyczny i Wewnątrzszkolny System Oceniania.

5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych

źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin o którym mowa

w ust.2.

§ 14

Samorząd Uczniowski

1. W szkole może działać Samorząd Uczniowski, będący inicjatorem i organizatorem

wspólnych działań uczniów.



2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem Samorządu

Uczniowskiego jest Zarząd wybierany przez uczniów i spośród uczniów.

3. Samorząd szkolny ma:

1) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępowania w nauce i zachowaniu,

2) prawo do organizacji życia szkolnego i umożliwienie rozwijania i zaspakajania

własnych zainteresowań,

3) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej w

porozumieniu z dyrektorem,

5) prawo wyboru nauczyciela - opiekuna samorządu,

6) obowiązek postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor

i tradycję szkoły

7) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami.

4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i

opinie we wszystkich sprawach szkoły.

5. Zasady wybierania i  działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu nie

może być sprzeczny ze statutem szkoły.

6. Samorząd może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł w celu

wspierania działalności statutowej.

§ 15

Zasady współdziałania organów szkoły

1. Organy  szkoły  planują  swoją  działalność  na  rok  szkolny.  Plany  działania  winny  być

przekazane  do  wiadomości  Dyrektora  Szkoły  i  Zarządowi  „Stowarzyszenia  na  rzecz

rozwoju  miejscowości  Grąbiec  i  miejscowości  okolicznych  gminy  Zawidz  powiatu

sierpeckiego”.

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

do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej

sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.



3. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

4. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji podaje się do 

ogólnej wiadomości w szkole.

5. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole:

1) wszelkie spory między uczniami winny być zgłaszane do wychowawcy; w przypadku

niesprawiedliwego dla ucznia rozwiązania konfliktu ma on prawo odwołać się do 

dyrektora szkoły;

2) konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem:

a) w sprawach konfliktowych w pierwszej instancji orzekają: wychowawca klasy –

dla nauczycieli uczących w danej klasie, Dyrektor Szkoły – dla wychowawców i 

nauczycieli zatrudnionych w szkole,

b) od decyzji Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu 

prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego jeżeli sprawa dotyczy

spraw dydaktycznych,

c) odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po upływie

14 dni od daty orzeczenia;

3) konflikt pomiędzy nauczycielami – postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły; od 

Decyzji Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego

szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego jeżeli konflikt dotyczy spraw

dydaktycznych ; odwołanie wnosi jedna ze stron w czasie 14 dni od daty orzeczenia;

4) konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielem – konflikt rozpatruje na

pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru 

pedagogicznego jeżeli dotyczy on spraw dydaktycznych;

5) konflikt pomiędzy rodzicami a organami szkoły – konflikt rozpatruje Dyrektor Szkoły

w porozumieniu z organem prowadzącym i nadzorującym.

5. W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły rozstrzygnięcia zapadają w zespole: 

Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy, przewodniczący Rady Rodziców, przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciel Zarządu „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju 

miejscowości Grąbiec i miejscowości okolicznych gminy Zawidz powiatu sierpeckiego” 

w sprawach dydaktycznych decyduję podejmuje organ nadzorujący.

7. Wszelkie spory rozstrzygane są na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego

poszanowania stron.



Rozdział IV

Organizacja szkoły

§ 16

1. Szkoła kształci młodzież w zakresie podstawy programowej szkoły podstawowej od kl. 

I do VIII. Posiada także oddział przedszkolny realizujący program wychowania 

przedszkolnego.

2. W zakresie terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich szkoła stosuje przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego

uwzględniając zalecenia Kuratora Oświaty.

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego 

roku.

4. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

5. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły, w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć

określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych.

7. Tygodniowy rozkład zajęć opracowuje się do dnia posiedzenia Rady Pedagogicznej przed

rozpoczęciem roku szkolnego.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje tygodniowy rozkład zajęć przed rozpoczęciem roku

szkolnego.

9. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w

systemie klasowo - lekcyjnym.

10. Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, gdyż szkoła działa w 

szczególnie trudnych warunkach demograficznych. Zajęcia w szkole odbywają się w dwóch

oddziałach: zwykłym i łączonym. Łączenie klas odbywa się według liczebności uczniów w 

danej klasie

11. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.



12. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie

30  do  60  minut,  zachowując  tygodniowy  czas  zajęć  ustalony  w  tygodniowym

rozkładzie zajęć.

13. Zmiana czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych podejmowana jest przez Dyrektora

Szkoły.

14. Dyrektor Szkoły ma prawo zmienić rozkład zajęć oraz ogłosić dzień wolny od zajęć

zgodnie z odrębnymi przepisami.

15. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te

zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ustępie 3.

l6. W miarę posiadanych środków finansowych umożliwia się wszystkim chętnym uczniom 

korzystanie z różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, koła

zainteresowań, hobbystyczne) zgodnie z zapotrzebowaniem.

l7. Religia jako szkolny przedmiot dodatkowy prowadzona jest dla uczniów, których rodzice 

wyrażają na to zgodę:

1) zgoda wyrażona jest w formie pisemnej,

2) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo -

wychowawczymi,

3) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez 

władze kościelne,

4) katecheta ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swych uczniów wcześniej

ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,

5) katecheta ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego,

6) nauka religii odbywa się w wymiarze określonym odrębnymi przepisami,

7) ocenę z religii umieszcza się na świadectwie szkolnym,

8) ocena z religii jest liczona do średniej ocen, nie ma jednak wpływu na promowanie

ucznia do następnej klasy,

9) ocena z religii jest wystawiona zgodnie z odrębnymi przepisami,

10) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują, w porozumieniu z Dyrektorem

Szkoły 2 kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych, w celu odbycia rekolekcji 

wielkopostnych,

11) nadzór pedagogiczny nad nauczycielem religii, w zakresie metodyki nauczania i

zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły.

18. Uczniowie korzystają ze zbiorów biblioteki mieszczącej się w budynku szkoły.

- Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy



szkoły, rodzice, a także inne osoby.

19. W szkole może działać świetlica.

20. W programie nauczania jest jeden język obcy obowiązkowy.

21. W szkole działa biblioteka i pracownia informatyczna.

22. Zasady organizowania pracy wychowawczej i opiekuńczej w świetlicy, jeżeli zostanie

utworzona określi jej regulamin,

23. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego opracowuje z uwzględnieniem przepisów

prawa oświatowego dyrektor szkoły.

24. Szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania określa dokument

pod nazwą „Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

w Niepublicznej Szkole podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Grąbcu”, stanowiący

załącznik, będący integralną częścią niniejszego Statutu.

25. Wszelkie zajęcia na terenie szkoły, w tym organizowane przez szkołę zajęcia i zawody

sportowe, odbywają się wyłącznie pod nadzorem upoważnionej do tego osoby.

26. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

27. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, w tym w

szczególności:

1) sposób sprawowania opieki nad uczniami w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

2) sposób sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez szkołę

poza terenem szkoły,

3) zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich podczas przerw między zajęciami w szkole

określa Dyrektor Szkoły w odrębnych przepisach.

28. Udział uczniów w wycieczkach z wyjątkiem przedmiotowych, odbywających się w

ramach zajęć lekcyjnych i imprezach, wymaga zgody ich rodziców lub opiekunów 

ustawowych



Rozdział V

Uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły

§ 17

Uczniowie

Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego;

2) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym;

3) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej;

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

5) wysokiej jakości edukacji opartej na nowoczesnych metodach nauczania i wysoko

kwalifikowanej kadrze nauczycielskiej;

6) bezpiecznych i zdrowych warunków nauki i przebywania w szkole;

7) pełnej informacji na temat wymagań i kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,

sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;

8) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób

trzecich,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;

10) uczestniczenia w pracach organizacji uczniowskich działających w szkole;

11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.

§ 18

Do obowiązków ucznia należy:

1) uczęszczanie na zajęcia edukacyjne, należyte przygotowania się do nich i aktywnego

uczestnictwa w zajęciach, a także nie zakłócanie przebiegu zajęć przez niewłaściwe 

zachowanie,

2) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i

innych pracowników szkoły, które polegają na zakazie używania słów wulgarnych,

naruszających godności, przywiązanie do religii, kultury i tradycji tych osób,



3) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

4) ochrona zdrowia i życia swojego i innych

5) postępowanie zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje

szkoły, współtworzenia jej autorytetu

6) wystrzeganie się szkodliwych nałogów

7) naprawianie wyrządzonych szkód materialnych

8) podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkolnego i klasowego

9) usprawiedliwianie swojej nieobecności w ciągu 1 tygodnia w formie pisemnej 

sporządzonej przez rodzica ( prawnego opiekuna) lub lekarza (dotyczy okresu choroby 

dłuższego niż tydzień), ewentualnie ustnie poprzez bezpośredni kontakt wychowawcy z

rodzicem i odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym w rubryce – kontakty z 

rodzicami

10) noszenia schludnego stroju szkolnego

11) respektować postanowienia regulaminu szkoły

l2) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu

13) Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły

§ 19

Uczeń może być nagradzany za:

1) wysokie wyniki w nauce;

2) osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

3) wzorowe zachowanie;

4) odwagę i postawę godną naśladowania;

5) przeciwstawieniu się złu;

6) udzielaniu pomocy innym osobom;

7) zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego;

8) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków;

9) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub

lokalnej.



§ 20

Uczeń może być nagradzany w formie:

1) Wyróżnienie i pochwałę ze strony nauczyciela lub wychowawcy z wpisaniem do

dzienniczka ucznia,

2) Pochwałę dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec innych uczniów,

3) List pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły skierowany do rodziców,

4) Dyplom uznania,

5) Odznakę wzorowy uczeń klasy I-III

6) Świadectwo ukończenia klasy z wyróżnieniem,

7) Dofinansowanie do wycieczki lub inną nagrodę rzeczową

8) Nagrodę „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Grąbiec i miejscowości

okolicznych gminy Zawidz powiatu sierpeckiego”.

§ 21

Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie regulaminu ucznia poprzez:

1) Upomnienie wychowawcy wobec klasy,

2) Upomnienie z wpisaniem do dzienniczka,

3) Upomnienie Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym wobec innych uczniów

4) Wezwanie rodziców do szkoły

§ 22

1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o 

przyznanej mu nagrodzie lub stosowaniu wobec niego kary.

2. Szkoła ma obowiązek informowania „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości

Grąbiec i miejscowości okolicznych gminy Zawidz powiatu sierpeckiego” o

wyczerpanych możliwościach oddziaływań wychowawczych na dzieci.



§ 23

Nauczyciele

1. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy jak też za bezpieczeństwo powierzonych jego

opiece uczniów.

2. Nauczyciel realizuje dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą rolę szkoły na podstawie:

1) opracowanego planu pracy w danym roku

uwzględniających obowiązujący program nauczania z danego przedmiotu,

2) wniosków i wytycznych Rady Pedagogicznej z wykorzystaniem dostępnych

pomocy dydaktycznych.

§ 24

Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1. Rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

2. Wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążeniu do pełni własnego rozwoju

osobowego,

3. Kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla

każdego człowieka,

4. Dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

5. Realizacja podstawy programowej,

6. Dbanie o wysoki poziom nauczania swojego przedmiotu;

7. Stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych zasad oceniania zgodnie z

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania przyjętym przez szkołę;

8. Wzbogacanie swego warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt,

9. Reagowanie na wszelkie sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły,

10.Kontrolowanie systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa



i higieny pracy, a w razie zauważonych usterek zgłaszanie ich Dyrektorowi Szkoły,

11. Kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów,

12. Poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań, pozytywnych cech charakteru

ucznia,

13. Pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

14. Szanowanie godności osobistej ucznia,

15. Staranne, przejrzyste i terminowe prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy

dydaktyczno – wychowawczej;

16. Troska o godność zawodu nauczycielskiego;

17. Przestrzeganie obowiązków statutowych i prawa wewnątrzszkolnego;

18. Wybór metod i środków dydaktycznych.

19. Nauczyciel i wychowawca współpracuje z rodzicami poprzez:

1) utrzymywanie indywidualnego kontaktu,

2) prowadzenie spotkań z udziałem Dyrektora Szkoły;

§ 25

Rodzice

Do obowiązków rodziców dziecka należy:

1. Dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, w tym podpisanie

stosownych dokumentów,

2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć

szkolnych,

4. Przestrzeganie Statutu i regulaminów wewnętrznych szkoły,

5. Współpraca z organami szkoły, nauczycielami, przedstawicielami rodziców, innymi

rodzicami,



§ 26

Inni pracownicy szkoły

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz – w razie potrzeby – pracowników obsługi. W

uzgodnieniu z organem prowadzącym możliwe jest zatrudnienie pracownika 

administracyjnego.

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

Rozdział VI

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

§ 27

1. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do szkoły przyjmuje się wszystkie dzieci, których rodzice wyrażą taką wolę, od 6-ego

roku życia.

3. Dyrektor Szkoły niepublicznej jest zobowiązany powiadomić o przyjęciu dziecka, 

Dyrektora Szkoły publicznej w której obwodzie dziecko mieszka, oraz informować o 

spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego.

4. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej prowadzi się do końca

kwietnia roku poprzedzającego rozpoczęcie następnego roku szkolnego.

5. O przyjęciu uczniów do poszczególnych klas decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie

rozmowy z rodzicami.

6. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

1) akceptacja przez rodziców Statutu Szkoły i programu wychowawczego,

2) złożenie w formie pisemnej karty zgłoszenia,

7. Szczegółowe wyniki rekrutacji ogłaszane są do końca czerwca roku poprzedzającego rok

szkolny i dostępne są w sekretariacie szkoły.



Rozdział VII

Uzyskiwanie środków finansowych na działalność szkoły

§ 28

1. Działalność szkoły finansowana jest przez organ prowadzący głownie z subwencji

oświatowej i z innych, pozyskanych przez stowarzyszenia środków.

2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie działalności szkoły w roku 

szkolnym dysponuje zarząd „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Grąbiec i 

miejscowości okolicznych gminy Zawidz powiatu sierpeckiego”.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 29

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Grąbcu używa

pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła posługuje się pieczęcią okrągłą, dużą i małą z godłem i napisem w otoku:

„Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Grąbcu”

3. Szkoła posługuje się pieczęcią podłużną o treści: „ Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

im. Tadeusza Kościuszki w Grąbcu, Grąbiec 11, 09 – 226 Zawidz Kościelny, tel./fax.

24 2766706”

3. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują 

odrębne przepisy.

§ 30

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.



§ 31

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,.

§ 32

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne

przepisy.

§ 33

Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest organ prowadzący.

§ 34

Statut zatwierdza osoba prawna prowadząca szkołę po zaopiniowaniu i uchwaleniu przez

Radę Pedagogiczną.
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