
Rozdział 3 

Organy szkoły 

 

§ 11 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Do wydawania aktów prawa na podstawie upoważnień ustawowych na terenie szkoły 

uprawnione są organy: 

1) Rada szkoły, jeśli zostanie powołana; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Dyrektor szkoły. 

3. Aktami prawnymi w szkole są: 

1) Uchwały organów kolegialnych; 

2) Zarządzenia Dyrektora; 

3) Akty administracyjne. 

 

§ 12 

 

Dyrektor szkoły 

1. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu zgodnie  

z odrębnymi przepisami powierzono stanowisko dyrektora. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, 

pracowników niebędących nauczycielami. 

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z innymi organami szkoły 

w zakresie i formie określonej odrębnymi przepisami oraz postanowieniami niniejszego 

statutu. 

4. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  

w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3) w zakresie określonym odrębnymi przepisami sprawuje opiekę nad uczniami oraz 

stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania 

prozdrowotne; 



4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

5) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów 

przeprowadzanych w szkole; 

6) przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły; 

7) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący; 

8) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji; 

9) odpowiada za wykonywanie zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organy 

nadzorujące szkołę; 

10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

12) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszom, 

stowarzyszeniom i innym organizacjom, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza; 

13) zawiera umowy z wolontariuszami na wykonywanie zadań statutowych szkoły,  

z wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym; 

14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności ustala  

Szkolny Zestaw Programów Nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

15) jest Administratorem Danych Osobowych, który sprawuje nadzór nad 

przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz stwarza warunki 

umożliwiające sprawne działania systemu ochrony danych osobowych; 

16) powołuje Inspektora Danych Osobowych; 

17) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o  ochronie danych osobowych 

poprzez Inspektora Danych Osobowych, który podlega bezpośrednio 

Administratorowi Danych Osobowych. 

5. Kompetencje dyrektora określają odrębne przepisy, a w szczególności art. 68 

ustawy - Prawo oświatowe. 

 

 

 

 

§ 13 

 

1. W roku szkolnym, w którym szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się 

stanowisko wicedyrektora. 

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 



3. Powierzenia tych stanowisk oraz odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej, z zachowaniem 

procedur określonych odrębnymi przepisami. 

4. Wicedyrektor szkoły przejmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły,  

a w szczególności: 

1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole; 

2) przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, zgodnie 

z poleceniami dyrektora; 

3) prowadzi czynności związane bieżącą działalnością szkoły. 

5. Szczegółowy zakres uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora i osób zajmujących 

inne stanowiska kierownicze określa dyrektor. 

 

§ 14 

 

Rada pedagogiczna 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, składającym się ze wszystkich 

nauczycieli zatrudnionych w szkole, niezależnie od wymiaru zatrudnienia. 

2. Przedmiotem pracy rady pedagogicznej są działania wynikające z jej uprawnień  

i kompetencji określonych w ustawie Prawo oświatowe i wydawanych aktów 

wykonawczych. 

3. Rada pedagogiczna realizuje swoje kompetencje w formie uchwał: 

1) uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących są aktami prawa; 

2) uchwały  podjęte  w  ramach  kompetencji  opiniodawczych,  wyrażania  zgody, 

wnioskowania, ustalenia, postanowienia, porozumienia lub wyboru są uchwałami 

zwykłymi; 

3) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosóww obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

4. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

6. Kompetencje rady pedagogicznej obejmują w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

 w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły; 

 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 



5) przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian oraz przedstawianie ich do 

uchwalenia radzie rodziców szkoły. 

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 15 

 

Rada rodziców 

 

1. Rada rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców: 

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału  

z zachowaniem zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

z postanowieniami niniejszego statutu i winien zawierać w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz rady 

rodziców szkoły. 

5. Kompetencje rady rodziców określają odrębne przepisy. Rada rodziców 

w szczególności: 

1) może występować do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu 

prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

2) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną Program wychowawczo-

profilaktyczny; 

3) opiniuje projekt planu finansowego opracowany przez dyrektora szkoły; 

4) wyraża opinię w sprawie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu 

zawodowego przed dokonaniem przez dyrektora oceny dorobku zawodowego za 

okres stażu; 

5) opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach; 

6) opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną 

organizację; 

7)    w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala wzór jednolitego stroju szkolnego. 



6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady gromadzenia  

i wydatkowania środków określa regulamin, o którym mowa w ust.4. 

 

§ 16 

 

Samorząd uczniowski 

 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym. Organy samorządu 

są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu, o którym mowa w ust.3 nie może być sprzeczny z niniejszym 

statutem. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie  

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, prowadzenia tablicy ogłoszeń; 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

proekologicznej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Dyrektor szkoły i nauczyciele, w szczególności wychowawcy klas, umożliwiają uczniom 

udział w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym. 

8. Udział uczniów w działalności charytatywnej wymaga zgody rodziców ucznia i opieki 

nauczyciela. 

 

§ 17 

 

Zasady współpracy między organami szkoły oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi. 



1. Organy szkoły współpracują ze sobą w celu prawidłowego wykonywania zadań w zakresie 

swoich kompetencji oraz tworzenia prawidłowych warunków funkcjonowania szkoły oraz 

nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. 

2. Warunki współdziałania organów szkoły: 

1) Organy szkoły planują swoją działalność na dany rok szkolny i informują się 

nawzajem o planach działania, nie później niż do 10 października, na spotkaniu 

zorganizowanym przez dyrektora szkoły. 

2) Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może 

włączyć się w działania, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, 

nie naruszając kompetencji organów. 

3) Organy szkoły, za pośrednictwem przewodniczących organów, mogą zapraszać na 

swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

4) Przewodniczący organów informują się nawzajem, w formie pisemnej,  

o projektach zmian i zmianach w uchwalonych regulaminach ich działania. 

5) Uchwały organów szkoły, prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji, są 

podawane do ogólnej wiadomości w formie pisemnej i w formie elektronicznej  

w następujący sposób: 

a) w formie pisemnej uchwały przekazywane są dyrektorowi, 

b) na stronie internetowej szkoły, 

c) na tablicy ogłoszeń. 

6) Podsumowanie pracy organów szkoły odbywa się na ostatnim zebraniu rady 

pedagogicznej w danym roku szkolnym. 

3. Spory między dyrektorem a radą pedagogiczną rozwiązuje się w trakcie zebrań rady 

pedagogicznej zwoływanych z inicjatywy dyrektora lub na wniosek rady pedagogicznej – 

w ciągu 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku. 

1) W przypadku nierozstrzygnięcia sporu dyrektor zwołuje zebranie rady pedagogicznej z 

udziałem przedstawicieli organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny w celu rozwiązania sporu. 

4. W przypadku sporu między innymi organami niż wymienione w ust.3 do rozwiązania 

sporu powołuje się zespół w składzie: 

1) przewodniczący organów szkoły; 

2) po dwóch przedstawicieli każdego z organów, wyłonionych przez uprawniony organ. 

5. Czas pracy zespołu nie może przekroczyć 14 dni roboczych. 

6. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech 

kolejnych zebrań zespół podejmuje decyzję w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. 

7. Zebranie zespołu jest prawomocne, o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych 

członków. 

8. Członkowie zespołu na pierwszym zebraniu wybierają spośród siebie przewodniczącego 

prowadzącego zebranie i protokolanta. Funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący 

organów. 



9. Wyniki pracy zespołu są jawne dla wszystkich organów szkoły. 

10. Spory wewnętrzne między członkami organów szkoły w sposób polubowny załatwiają 

przewodniczący organów. 

 

 

§ 18 

 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły: 

1. W szkole zatrudniani są nauczyciele oraz, na stanowiskach samorządowych, pracownicy 

administracji i obsługi. 

2. Pracowników niebędących nauczycielami zatrudnia się na stanowiskach: 

1) sekretarz szkoły, 

2) sekretarka, 

3) intendentka, 

4) kucharz, 

5) pomoc kuchenna, 

6) sprzątaczki, 

7) woźny, 

8) konserwator. 

3. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego 

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

4. Zadaniem pracowników na stanowiskach nauczycieli jest zapewnienie i zabezpieczenie 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych szkoły. 

5. Szczegółowe czynności pracowników, o których mowa w ust. 1, określa dyrektor. 

6. 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. 

 

§ 19 

 

1. Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami są obowiązani: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem, określane 

przez dyrektora w przydziale czynności; 

2) kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, moralną postawę obywatelską, 

z poszanowaniem godności osobistej uczniów; 

3) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

      demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras                                                                                                               

i światopoglądów; 



5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; 

6) dążyć do pełni swojego rozwoju osobistego; 

7) przestrzegać przepisów prawa, w tym statutu szkoły. 

2.  W zakresie ochrony danych osobowych do obowiązków pracowników niebędących 

nauczycielami należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych 

upoważnień, zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych. 

 

 

§ 20 

 

Zadania, prawa, obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli 

1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

1) przedstawienie dyrektorowi wybranego programu nauczania i po dopuszczeniu 

programu do użytku w szkole, realizacja i dążenie do osiągnięcia w stopniu 

maksymalnym określonych celów; 

2) dostosowanie wybranego programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, dla 

których jest przeznaczony oraz dla uczniów objętych dostosowaniem na podstawie 

odrębnych przepisów; 

3) realizacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego i innych zadań, 

wynikających z dokumentów programowych szkoły; 

4) dążenie do pełnej realizacji wymagań wobec szkół określonych odrębnymi przepisami 

poprzez: 

a) tworzenie właściwej atmosfery podczas zajęć z uczniami, która będzie sprzyjać 

procesowi uczenia się i nauczania; 

b) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego 

uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań; 

c)  bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów; 

d) sumienna realizacja powierzonych czynności dodatkowych w ramach 

otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, w tym w formie zajęć z uczniami, 

zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów i odrębnymi przepisami; 

e)  terminowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji przebiegu nauczania, 

wychowania i opieki określonej odrębnymi przepisami; 

f) dbałość o sprzęt szkolny oraz dążenie do wzbogacania i unowocześniania warsztatu 

metodycznego; 

g) współpracę z rodzicami uczniów, z innymi pracownikami szkoły oraz instytucjami 

wspierającymi w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych szkoły; 

h) doskonalenie umiejętności merytorycznych, metodycznych i wychowawczych, 

zwłaszcza w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego. 



2. W zakresie ochrony danych osobowych do obowiązków  nauczycieli należy        

przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień, zgodnie            z 

decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją 

zabezpieczania danych osobowych szkoły w formie zapisów elektronicznych, jak                            i 

tradycyjnych oraz udostępniania danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach 

przepisów prawa. 

3. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru lub opracowania programu nauczania i przedstawienia go dyrektorowi szkoły 

w celu dopuszczenia do użytku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) wyboru podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz 

pomocy dydaktycznych, uwzględniając ich przydatność w realizacji programu 

nauczania oraz zainteresowania i możliwości uczniów zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

3) swobody stosowania takich metod pracy z uczniem w zakresie realizacji programu 

nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki 

pedagogiczne; 

4) poszanowania jego godności przez dyrektora, innych nauczycieli pracowników szkoły, 

uczniów i ich rodziców; 

5) otrzymywania informacji dotyczących zmian w organizacji pracy szkoły  

z odpowiednim wyprzedzeniem; 

6) otrzymywania pomocy naukowych i wsparcia metodycznego w celu sprawnego 

prowadzenia zajęć z uczniami; 

7) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla uczniów zgodnie  

z postanowieniami statutu; 

4. W przypadku wystąpienia sporu/konfliktu między nauczycielem a uczniem lub jego 

rodzicami, nauczyciel ma prawo zwrócić się do dyrektora o jego rozstrzygnięcie. 

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę 

za: 

1) poziom oddziaływań oraz wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami; 

2) nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami szkoły oraz cywilnie lub karnie za: 

a) tragiczne skutki wynikłe  z zawinionego braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem 

uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnienia 

przydzielonych mu dyżurów. 

b) zawinione nieprzestrzeganie sposobów postępowania po zaistnieniu wypadku 

uczniowskiego lub na wypadek pożaru, określonych odrębnymi przepisami; 

c) zniszczenie lub stratę składników majątku szkoły przydzielonych mu przez 

kierownictwo szkoły, wynikające z zawinionego nieporządku, braku nadzoru  

i zabezpieczenia. 

 

§ 21 

 

Zadania wychowawcy 



1. Wychowawca opiekuje się oddziałem klasowym. 

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. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

1) stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia; 

2) przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

3) sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem; 

4) rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału. 

5. Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracowanie z nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym, rodzicami. 

 

6. Wychowawca: 

1) informuje rodziców ucznia o założeniach na dany rok szkolny i postępach w nauce 

ucznia; 

2) w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt z rodzicami celem 

rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia, określenia konieczności 

podjęcia działań, ustalenia formy pomocy w nauce; 

3) wskazuje na zasadność rozwijania umiejętności ucznia; 

4) udziela pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi. 

7. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny; 

2) prowadzi arkusze ocen; 

3) wypisuje świadectwa; 

4) wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły. 

8. Szkoła dopuszcza zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń co do 

jego pracy. 

9. Zmiany wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły i wchodzi ona w życie od pierwszego dnia 

danego miesiąca. 

10. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę, które nie 

może być wniesione po upływie 14 dni od daty orzeczenia. 

 

§ 22 

 

Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa. 

1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy: 



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

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także 

wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  

do rozpoznanych deficytów; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

10) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 

11) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców  

i wychowawców; 

12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

13) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad  

w zakresie wychowania; 

14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego; 

15) udział w opracowywaniu Programu Profilaktyczno-Pedagogicznego; 

16) przewodniczenie zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych Programów 

Edukacyjno-Terapeutycznych; 

17) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 23 

 

Zespoły nauczycielskie 

1. W szkole tworzy się zespoły nauczycieli: 

1) zespoły wychowawcze, które tworzą wychowawcy klas; 

2) zespoły edukacyjne: 

a) zespół humanistyczny, 



b) zespół języków obcych, 

c) zespół matematyczno-przyrodniczy, 

d) zespół ds. rekreacji i sportu; 

3) zespoły ds. jakości pracy szkoły; 

4) zespół ds. przygotowania programu profilaktyczno-wychowawczego; 

5) zespół ds. statutu. 

2. Do zadań zespołów należy w szczególności: 

1) monitorowanie i analizowanie prowadzonych działań wychowawczych; 

2) formułowanie wniosków do pracy na następny okres; 

3) doskonalenie prowadzonych diagnoz pedagogicznych; 

4) podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości pracy wychowawczej, w tym                 

w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli. 

3. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

przewodniczący zespołu. 

4. Działania, w tym zebrania zespołu, są dokumentowane w sposób określony odrębnymi 

przepisami. 

5. Dyrektor szkoły może powoływać inne zespoły nauczycieli, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

 

§ 24 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole 

1. Nauczyciele wykonują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów,                 

a w szczególności: 

1) odbywają dyżury nauczycielskie przed zajęciami i do ich zakończenia zgodnie  

z harmonogramem i obowiązującymi zasadami; 

2) sprowadzają uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej oraz przekazują uczniów 

zapisanych do świetlicy szkolnej; 

3) wychowawcy klas I-III, sprawdzają czy wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie  

z oświadczeniami rodziców; 

4) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć 

obowiązkowych i dodatkowych ujętych planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły; 

5) sprawdzają listę obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzają to             

w dziennikach zajęć; 

6) organizują zajęcia poza terenem szkoły i wycieczki zgodnie z odrębnymi przepisami, 

oraz składają odpowiednią dokumentację do zatwierdzenia dyrektorowi; 

7) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych wyjść 

i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 



2. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca 

prowadzenia zajęć. W przypadku stwierdzenia zagrożeń nauczyciel: 

1) niezwłocznie wyprowadza uczniów z miejsca, w którym powstało (stwierdzono) 

zagrożenie; 

2) usuwa zagrożenie, o ile wynika to z jego kompetencji, albo niezwłocznie zgłasza fakt 

zagrożenia kierownictwu szkoły. 

3. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć przed usunięciem zagrożenia.              

Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody 

elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp. 

4. Opiekun pracowni opracowuje jej regulamin określający zasady bezpiecznego korzystania 

z pracowni; na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów; kontroluje 

przestrzeganie zasad regulaminu. 

5. W  sali  gimnastycznej,  na  boisku  szkolnym  oraz  w  innych  miejscach,  w  których 

prowadzone są zajęcia ruchowe nauczyciel sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed 

rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy i zdyscyplinowanie uczniów. 

6. Nauczyciele dostosowują wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych  

i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez 

nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela uczniowie nie mogą przebywać na terenie 

obiektów sportowych, nie wolno też wydawać uczniom sprzętu sportowego. 

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznać się  

z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców. 

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia, który bierze udział  

w odpłatnych zajęciach oraz uczniów i inne osoby przebywające na terenie szkoły  

i boiska szkolnego bez opieki nauczyciela. 

9. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu 

na pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest odrębnymi przepisami. 

10. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy. 

11. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa określają regulaminy: 

1) wycieczek szkolnych; 

2) imprez szkolnych; 

3) dyżurów nauczycieli; 

4) biblioteki; 

5) świetlicy.  

 

§ 25 

 

1. W szkole obowiązuje zakaz posiadania i spożywania przez uczniów i pracowników 

szkoły alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych używek oraz palenia papierosów                

i e papierosów. 

2. W szkole nie wolno mieć broni oraz narzędzi i substancji zagrażających zdrowiu i życiu 

innych. 



3. Szkoła ponosi odpowiedzialność za zdarzenia i skutki wynikłe z nieprzestrzegania zakazów 

określonych w ust. 1 i 2 wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów. 

4. W przypadku umyślnego lub nieumyślnego wyrządzenia krzywdy drugiej osobie 

(uczniowi, nauczycielowi, pracownikowi szkoły, innym osobom znajdującym się na terenie 

szkoły) uczeń obowiązany jest wyjaśnić motywy zachowania, dążyć do porozumienia i 

zadośćuczynienia. 

 

§ 26 

 

Zakres odpowiedzialności pracowników niebędących nauczycielami za bezpieczeństwo  

w szkole 

1. Do zadań pracowników niebędących nauczycielami, związanych z zapewnieniem 

 bezpieczeństwa uczniom w szkole, należy w szczególności: 

a) informowanie o zauważonych zagrożeniach i zabezpieczenie uczniów przed nimi 

zgodnie z zasadami bhp; 

b) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem 

uczniów; 

c) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych. 

 

§ 27 

 

Koordynator do spraw bezpieczeństwa 

1. Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa może być: 

 

1) nauczyciel, 

2) inny pracownik szkoły, który posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

w szkole oraz wyraża chęć podnoszenia w tym zakresie swojej wiedzy. 

2. Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy: 

1) szerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) analiza stanu bezpieczeństwa w szkole i sporządzanie w tym zakresie raportu  

z wnioskami oraz zaleceniami i przedstawianie go radzie pedagogicznej dwa razy 

w roku lub częściej, o ile zachodzi potrzeba; 

3) opracowanie procedur bezpieczeństwa w szkole w stanach zagrożenia i dbanie o ich 

przestrzeganie; 

prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora. 


