
Dział V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz Rodzice w Szkole 

Rozdział 1. Zakres zadań nauczycieli i pracowników Szkoły 

§ 45 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, 

technicznych i pracowników obsługi. 

2. Pełniąc obowiązki służbowe, nauczyciele korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla 

funkcjonariuszy publicznych. 

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy. 

4. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają 

odrębne przepisy. 

5. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego zakresu 

obowiązków ustalonego przez Dyrektora Szkoły. 

6. Pracownik Szkoły zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać 

dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych zgodnie z regulaminem pracy 

Szkoły. 

7. Do podstawowych obowiązków pracowników Szkoły w szczególności należy: 

1) dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu 

odpowiedniej inicjatywy; 

2) przestrzeganie ustalonego w placówce regulaminu pracy; 

3) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy i przepisów 

przeciwpożarowych; 

4) zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwanie ich i informowanie 

o nich Dyrektora lub w razie jego nieobecności wicedyrektora mającego dyżur; 

5) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy, 

w szczególności pracownikom młodym; 

6) odpowiedzialność za powierzone materiały, pomoce naukowe, narzędzia pracy, sprzęt, itp. 

7) przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 

8) podnoszenie kwalifikacji zawodowych – udział w konferencjach metodycznych, 

różnorodnych formach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodki 

doskonalenia nauczycieli; 

9) uprzejme traktowanie rodziców, uczniów i interesantów Szkoły; 



10) aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej; 

11) aktywne uczestnictwo w pracach zespołów powołanych doraźnie i stałych komisjach Rady 

Pedagogicznej; 

12) aktywna współpraca z rodzicami. 

§ 46 

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

za jakość i wyniki tej pracy, a także za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych 

jego opiece. 

2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 

1) wybór i prawidłowa realizacja wybranego programu nauczania i dążenie do osiągnięcia 

w tym zakresie optymalnych wyników zarówno edukacyjnych jak również wychowawczych; 

2) planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, monitorowanie efektywności tych 

procesów, analizowanie wyników i wdrażanie zmian we współpracy z innymi 

nauczycielami; 

3) formułowanie wymagań edukacyjnych i dostosowań wymagań na poszczególne 

śródroczne i roczne oceny, zapoznanie rodziców uczniów oraz uczniów z w/w 

wymaganiami na początku roku szkolnego; 

4) obiektywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów, obserwacja, analiza, 

monitorowanie ich postępów, udzielanie im informacji zwrotnej, co robią dobrze, co powinni 

poprawić i w jaki sposób powinni to robić; 

5) rzetelne przygotowanie każdej z form procesu dydaktyczno-wychowawczego; 

6) twórcza adaptacja programów nauczania do możliwości i potrzeb edukacyjnych grupy 

uczniów; 

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej 

przez: analizowanie wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych, śledzenie najnowszej 

literatury dotyczącej dydaktyki oraz aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego; 

8) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i udział we wzbogacaniu ich 

w środki dydaktyczne, w tym nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne; 

9) wprowadzanie w miarę możliwości nowych działań innowacyjnych lub doskonalenie 

wcześniejszych; 

10) wdrażanie do samorządności poprzez współpracę z Samorządem Uczniowskim oraz 



współpracę z organizacjami młodzieżowymi, wspieranie działalności wolontariatu; 

11) aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy, 

osiągania sukcesów i rozwoju; 

12) rozpoznawanie warunków środowiskowych uczniów oraz czynników mających wpływ na 

funkcjonowanie ucznia w szkole; 

13) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, uwzględnianie jego możliwości 

psychofizycznych w procesach edukacyjno-wychowawczych, w tym również w sposobach 

oceniania; 

14) rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji uczniów (w tym uzdolnień i zainteresowań, 

potencjału, potrzeb rozwojowych, możliwości psychofizycznych, przyczyn występowania 

trudności, barier utrudniających uczniowi prawidłowe funkcjonowanie i udział w życiu 

szkoły); 

15) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia, promowanie zdrowego trybu życia; 

16) umiejętna i systematyczna współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów oraz 

wychowawcami klas, specjalistami; 

17) udzielanie rodzicom i uczniom informacji na temat poziomu osiągnięć, postępów w nauce, 

a także zachowaniu uczniów; 

18) sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływania, w tym wychowawczego, które 

umożliwiałyby pomoc dzieciom w nauce i zabezpieczałyby je przed zjawiskami 

patologicznymi; 

19) włączanie rodziców w urozmaicanie życia klasy, w tym w procesy dydaktycznowychowawcze; 

20) prowadzenie zajęć profilaktyczno-resocjalizacyjnych w celu ochrony uczniów przed 

skutkami demoralizacji i uzależnień w zależności od decyzji dyrektora; 

21) prowadzenie lub współpraca w ramach orientacji zawodowej uczniów w ramach danego 

przedmiotu nauczania, jeżeli istnieje taka konieczność i możliwość; 

22) prowadzenie (ustalonej odrębnymi przepisami) dokumentacji pracy dydaktycznowychowawczej 

lub wychowawczo-opiekuńczej; 

23) pełnienie dyżurów podczas przerw zgodnie z odrębnym regulaminem i planem dyżurów 

nauczycielskich; 

24) stworzenie optymalnych warunków do nauki uczniom z wadami rozwojowymi; 

25) eliminowanie zachowań ucznia lub grupy uczniów, które zagrażają ich zdrowiu albo życiu, 



zarówno na terenie obiektu, jak i poza nim. 

3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

a w szczególności: 

1) właściwie przechowywać środki dydaktyczne i sprzęt szkolny (magazyny, zaplecza, szafy); 

2) protokolarnie przekazywać (zdawać i przyjmować) pomoce dydaktyczne stanowiące 

wyposażenie klasopracowni. 

4. Nauczyciele winni wspierać rozwój psychofizyczny uczniów i ich zdolności oraz  

zainteresowania poprzez: 

1) tworzenie kół zainteresowań przedmiotowych zgodnie z decyzją Dyrektora; 

2) organizowanie zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej; 

3) tworzenie programów i wdrażanie działań innowacyjnych o charakterze programowym, 

metodycznym lub organizacyjnym, planów wynikowych lub innych planów dydaktycznych, 

modyfikowanie tych planów na podstawie wniosków z prowadzonych obserwacji, 

wdrażanie wniosków z obserwacji uczniów; 

4) umożliwienie uczniom utalentowanym dalszego rozwijania umiejętności w szkolnym 

radiowęźle, gazetce, teatrzyku i innych formach tego rodzaju. 

5. Nauczyciele mają obowiązek udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych 

w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów poprzez: 

1) organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających umiejętności 

uczenia się zgodnie z planem nauczania; 

2) współpracę z wychowawcą klasy, rodzicami i specjalistami w celu dokładnego 

informowania o realizacji wybranego programu i wyników osiąganych przez uczniów; 

3) organizowanie pomocy koleżeńskiej w ramach zespołu klasowego; 

4) kierowanie na zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne oraz na zajęcia 

do poradni specjalistycznych lub innych podmiotów współpracujących ze szkołą; 

5) kierowanie wniosku do dyrektora o skierowanie ucznia do poradni w celu określenia 

przyczyn występowania danych problemów w funkcjonowaniu ucznia w szkole, pomimo 

objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

 

 



§ 47 

1. Do zadań nauczycieli w Szkole w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej należy 

w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu Szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności 

w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku 

utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły oraz efektów 

działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych 

działań. 

2. Nauczyciele w Szkole prowadzą w szczególności: 

1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej, 

deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań; 

b) szczególnych uzdolnień. 

2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy 

z uczniami. 

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, 

nauczyciele niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

i informują o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o potrzebie 

objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, 



jeżeli stwierdzi taką potrzebę oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup 

wychowawczych lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 

i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

5. Wychowawca klasy oraz nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści, planując udzielanie 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia albo 

pełnoletnim uczniem oraz w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami. 

6. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy 

i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

§ 48 

1. Nauczyciela cechuje bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów, sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów oraz respektowanie uwag i opinii zgłaszanych przez organy Szkoły. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z zakresu ustalonego na początku każdego roku 

szkolnego przez Dyrektora. 

3. W Szkole tworzy się stanowiska nauczycieli religii – katechetów szkolnych. 

4. Nauczyciele religii ściśle współpracują z miejscową parafią i odpowiadają za przygotowanie 

dzieci i młodzieży do I Komunii Świętej, bierzmowania, rekolekcji i innych świąt kościelnych. 

5. Nauczyciele religii wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmują obowiązków 

wychowawcy klasy. 

6. Nauczyciele religii wypełniają pozostałe obowiązki zgodnie z niniejszym Statutem. 

 

§ 49 

1. W Szkole tworzy się stanowisko pedagoga i psychologa szkolnego. 

2. Pedagog i psycholog posiadają zakres obowiązków i plan pracy. 

3. Pedagog szkolny pełni funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa uczniów. 

4. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie, 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 



uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających 

aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Pedagog szkolny jest rzecznikiem przestrzegania Konwencji Praw Dziecka. 

6. W Szkole tworzy się stanowiska nauczycieli – terapeutów i logopedy. Do ich zadań należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców 

i nauczycieli 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: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Nauczyciele terapeuci posiadają zakresy obowiązków i plany pracy. 

§ 50 

1. W Szkole tworzy się stanowiska nauczycieli – wychowawców świetlicy. Do ich zadań 

w szczególności należy: 

1) organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej dla uczniów korzystających ze świetlicy; 

2) sprawowanie opieki nad powierzonymi wychowankami; 

3) organizowanie nauki własnej dzieci w świetlicy; 

4) organizowanie planowanych zajęć świetlicowych – teatralne, muzyczne, plastyczne, 

komputerowe, z kinezjologii; 

5) nadzór przy wydawaniu i spożywaniu posiłków w stołówce; 

6) organizowanie innych form pracy zgodnie z Regulaminem świetlicy; 

7) współpraca w zespołach oddziałowych w celu udzielania uczniom pomocy 

psychologicznopedagogicznej; 

8) realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

§ 51 

1. Do zadań bibliotekarza należy: 

1) opracowywanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni; 

2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

4) prowadzenie katalogu rzeczowego, alfabetycznego i tytułowego; 

5) prowadzenie ewidencji użytkowników; 



6) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki 

dla ucznia przed i po lekcjach; 

7) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

8) organizowanie konkursów czytelniczych; 

9) podejmowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

10) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych  

klas; 

11) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej; 

12) zakup i oprawa książek; 

13) aktywna współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami); 

14) aktywna współpraca z innymi bibliotekami. 

§ 52 

1. W Szkole funkcjonują Zespoły nauczycieli, które pracują zgodnie z regulaminem Rady 

Pedagogicznej. 

2. Poszczególne Zespoły przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego opracowują zakres zadań 

i plan pracy na dany rok szkolny. 

3. Zespoły sprawozdają z efektów swojej pracy minimum raz w roku, na ostatnim posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym. Sprawozdania mogą mieć formę zapisów 

w protokole z posiedzeń Rady Pedagogicznej. 

4. Zebrania Zespołów nauczycielskich są protokołowane w formie uzgodnionej z Dyrektorem 

placówki. 

5. Pracą Zespołu nauczycielskiego kieruje powołany na wniosek Zespołu przez Dyrektora Szkoły 

nauczyciel – przewodniczący Zespołu. 

6. Zespoły spotykają się w miarę potrzeb co najmniej czterokrotnie w roku szkolnym. 

W przypadku niezadowalających wyników w nauce lub nieodpowiedniego zachowania uczniów 

– Zespół powinien obradować częściej. 

7. Przewodniczącym Zespołu oddziałowego jest wychowawca klasy. Przewodniczący zespołów 

uzgadniają z innymi nauczycielami i specjalistami czas i miejsce pracy Zespołu. 

8. Dyrektor Szkoły powołuje Zespoły na czas określony lub nieokreślony. 

9. Dyrektor Szkoły na wniosek przewodniczącego Zespołu może wyrazić zgodę na włączenie do 



składu Zespołu innego nauczyciela szkoły lub spoza szkoły, lub innego eksperta, specjalisty 

z poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia zawodowego lub innej 

instytucji, która w celach statutowych ma zapisaną działalność na rzecz edukacji, wychowania 

i wzmacniania działalności oświatowej. 

§ 53 

1. W Szkole powołano: wicedyrektora Szkoły. 

2. Stanowisko wicedyrektora tworzy się w przypadku, gdy funkcjonuje co najmniej 12 oddziałów, 

drugie stanowisko wicedyrektora tworzy się przy 28 oddziałach, a trzecie przy 44 lub więcej 

oddziałach. 

3. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

4. Wicedyrektorzy współpracują z Dyrektorem Szkoły zgodnie z przydzielonymi czynnościami 

zawartymi w imiennym zakresie obowiązków i czynności dodatkowych. 

§ 54 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

4. Wychowawca jest przewodniczącym Zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale. 

5. Wychowawca klasy jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem 

w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz Zespołów oraz między uczniami a dorosłymi. 

6. Wychowawca klasy w celu realizacji zadań otacza indywidualną opieką wychowawczą 

każdego ze swoich uczniów, planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne 

formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące klasę, ustala treść i formę zajęć 

tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

7. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi wymagania 

edukacyjne na poszczególne oceny szkolne i koordynuje ich działania wychowawcze wobec 

ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to 

zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami). 



8. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania ich i ustalenia potrzeb 

opiekuńczowychowawczych dzieci. Okazuje pomoc rodzicom w działaniach wychowawczych wobec 

dzieci. Otrzymuje od nich pomoc poprzez włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły. 

9. Wychowawca ma obowiązek, na miesiąc przed zakończeniem pierwszego semestru 

i rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, poinformowania rodziców w formie wpisu do 

dziennika elektronicznego o przewidywanym stopniu niedostatecznym. 

10. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym 

zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych. 

§ 55 

1. Zasady zatrudniania pracowników Szkoły określają odrębne przepisy. 

2. Liczbę pracowników Szkoły ustala Dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ prowadzący 

arkusz organizacyjny. 

3. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników Zespołu określa 

Dyrektor. 

§ 56 

1. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego działania 

szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

2. Pracownicy w swojej pracy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, w tym 

w zakresie przestrzegania przepisów bhp oraz w zakresie ochrony danych osobowych 

określonych odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział 2. Rodzice w Szkole – zasady współpracy 

§ 57 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie współdziałają z nauczycielami w zakresie wychowania, 

profilaktyki i nauczania swoich dzieci. 

2. Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek: 

1) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka szkoły; 

2) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne; 

3) stworzyć dziecku warunki zapewniające przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

4) kontaktować się ze Szkołą w sprawach dydaktyczno-wychowawczych co najmniej dwa 



razy w każdym półroczu, podczas zebrań i konsultacji w terminach ustalonych przez Radę 

Pedagogiczną na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu plenarnym (kalendarz 

zebrań), w nagłych sytuacjach – na każde wezwanie pisemne, telefoniczne, lub skierowane 

poprzez dziennik elektroniczny; 

5) monitorować systematycznie osiągnięcia edukacyjne oraz nieobecności swoich dzieci przy 

pomocy elektronicznego systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce (e- dziennik); 

6) przeglądać e-dziennik, za pośrednictwem którego Szkoła informuje ze stosownym 

wyprzedzeniem rodziców o grożących ich dziecku ocenach niedostatecznych pod koniec 

półrocza lub roku szkolnego, z zastrzeżeniem, że brak dostępu do Internetu nie zwalnia 

wychowawcy z obowiązku szukania innych sposobów przekazywania informacji rodzicom; 

7) w miarę swoich możliwości finansowych i zawodowych działać na rzecz Szkoły, pomagać 

w zdobyciu środków i sponsorów na realizację zadań zawartych w niniejszym Statucie; 

8) przekazywać wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka lub trudnej sytuacji 

materialnej. 

§ 58 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do: 

1) poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole, 

2) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz innych aktów 

prawnych obowiązujących w Szkole; 

3) rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn 

trudności w nauce; 

4) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (informacji, porad w sprawach 

wychowania i kształcenia swych dzieci); 

5) korzystania z pomocy materialnej dla dzieci (stypendium, dożywianie, zasiłek szkolny, 

wypoczynek); 

6) wyrażania i przekazywania Radzie Rodziców opinii, pytań, wniosków związanych 

z funkcjonowaniem Szkoły oraz realizacją zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych; 

7) rozwijania umiejętności wychowawczych poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 

8) uczestnictwa w spotkaniach zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

2. Zasady dobrej współpracy z rodzicami to rzetelność, konkretność i regularność informacji 

dostarczanych rodzicom, dotyczących dobrych i złych wyników w nauce i zachowaniu, 



udzielanych podczas wywiadówek, rozmów indywidualnych na życzenie rodzica lub 

nauczyciela, na karcie ocen, w dzienniku elektronicznym. 

3. Partnerstwo we współdziałaniu polega na: 

1) wspólnym szukaniu przyczyn i dróg wyjścia z problemów dydaktycznych i wychowawczych, 

mającym na celu dobro dziecka (wywiad środowiskowy); 

2) rozmowach z rodzicami i opiekunami, udzielaniu informacji o instytucjach wspomagających 

Szkołę w działalności profilaktycznej, konsultacyjnej i leczniczej; 

3) otwartości Szkoły na środowisko lokalne wyrażającej się w przybliżaniu pracy Szkoły, jej 

osiągnięć poprzez lekcje otwarte, imprezy środowiskowe, współpracę z samorządem 

lokalnym; 

4) poufności i dyskrecji w przekazywaniu informacji dotyczących dziecka i jego rodziny, 

wyraża się w tajności obrad Rady Pedagogicznej, tajności korespondencji, właściwym 

klimacie i miejscu rozmów z rodzicami; 

5) wzajemnym szacunku i tolerancji, które wyrażają się w docenianiu starań i pracy Szkoły 

oraz rodziców, w uznaniu prawa do błędów (Szkoły i rodziców), słuchaniu i reagowaniu 

Szkoły na słuszne opinie i postulaty rodziców, kulturze słowa i bycia we wzajemnych 

kontaktach, wywiązywaniu się z umów. 

4. Obowiązujący w szkole system współdziałania z rodzicami zakłada: 

1) angażowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły (imprezy, uroczystości, 

wycieczki, festyny, „Drzwi Otwarte” szkoły); 

2) aktualizowanie informacji na stronie internetowej szkoły; 

3) organizowanie spotkań, prelekcji edukacyjnych dla rodziców; 

4) przygotowywanie zajęć pokazowych i lekcji otwartych; 

5) pozyskiwanie opinii rodziców zgodnie z rozporządzeniem MEN; 

6) wręczanie podziękowań za współpracę ze szkołą. 

 


