
STATUT ZESPOŁU
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

W ŁĘCZYCACH

 Podstawa prawna
1)   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

2)   Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

3)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).

4)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 
stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).

5)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i
sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147).

6)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

7)   Akt założycielski.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 § 1.

        1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęczycach, należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Łęczycach i 
Publiczną Szkołę Podstawową im. Adama Loreta w Łęczycach;

2) przedszkolu, należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Łęczycach;

3) szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Adama Loreta w Łęczycach;

4) zespole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową i Przedszkole;

5) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęczycach;

6) organie prowadzącym, należy przez to rozumieć Gminę Łęczyce;

7) statucie, należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęczycach;

8) radzie pedagogicznej, należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęczycach;

9) dzienniku, należy przez to rozumieć dziennik elektroniczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łęczycach;

10) samorządzie, należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Łęczycach;

11) nauczycielu, należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Łęczycach;



12) rodzicach, należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą 
nad dzieckiem.

 § 2.

        1. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęczycach wchodzą:          
Publiczne Przedszkole w Łęczycach i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Loreta w Łęczycach.

        2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

        3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łęczyce.

        7. Siedziba Zespołu Szkolno - Przedszkolnego znajduje się w Łęczycach.

        8. Adres Zespołu Szkolno - Przedszkolnego: 84 – 218 Łęczyce, ul. Topolowa 1.

        9. Nazwę dla szkoły ustala się w brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. Adama Loreta
w Łęczycach.

        10. Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach urzędowych używa się nazw o pełnym brzmieniu.

        11. W skład obwodu szkoły wchodzą następujące miejscowości: Brzeźno Lęborskie, Chrzanowo, Dąbrowa 
Brzezieńska, Dąbrówka Wielka, Godętowo, Kaczkowo, Kisewo, Łęczyce, Łęczyn, Pużyce, Strzelęcino, Świchowo, 
Świchówko, Świetlino, Węgornia, Wielistowo, Witków, Wysokie.

       12. Organ prowadzący zapewnia dzieciom z obwodu szkolnego bezpłatny transport wraz z opieką w czasie 
przewozu uczniów do i ze szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

        13. Szkoła posiada własny sztandar.

        14. Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny.

        15. Szkoła posiada własny hymn.

        16. Szkoła posiada własne logo.

        17. Organizację roku szkolnego, w tym ferii letnich i zimowych oraz terminy przerw świątecznych określa Minister 
Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia.

 Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

 § 3.

        1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów 
nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

        2. Szkoła realizuje:

1)  programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla wychowania przedszkolnego 
oraz  I  i  II etapu edukacji;

2)  ramowe plany nauczania.



        3. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną oraz wdrażać programy autorskie na 
podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 4.

        1. Poza wymienionymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego celami, społeczność szkoły dokłada 
wszelkich starań, aby osiągać także te wymienione niżej:

1)  kształcić uczniów w zakresie podstaw programowych dla jak najskuteczniejszego przyswajania wiedzy, umiejętności 
jej wykorzystania w życiu codziennym oraz formowania u uczniów postaw jej uzupełniania przez całe życie i efektywnego
wykorzystania w codziennym działaniu;

2)  wychowywać uczniów na rozważnych, świadomych i tolerancyjnych obywateli, przejawiających się aktywną postawą 
wobec własnego państwa, wrażliwych na krzywdę innego człowieka, asertywnych wobec zachowań innych, a także 
świadomych swego miejsca
i przypisanej im roli w społeczeństwie;

3)  stosować wobec uczniów formy opieki intelektualnej, osobowościowej i materialnej, gwarantując im komfort 
funkcjonowania w szkolnej społeczności, a także w środowisku koleżeńskim i rodzinnym;

4)  doskonalić metody formacji uczniów dla życia w sposób zgodny ze środowiskiem naturalnym przy poszanowaniu 
prawa własnego i innych do życia w otoczeniu wolnym od substancji niebezpiecznych dla zdrowia, używek i 
potencjalnych uzależnień ograniczających intelekt własny, wolność osobistą i zagrażających zdrowiu człowieka.

        2. Cele społeczność szkoły osiąga realizując między innymi zadania:

1)  w zakresie kształcenia:

a)  praca z uczniem na takim poziomie, by na zakończenie cyklu edukacyjnego absolwenci każdego rocznika osiągali 
przeciętne wyniki edukacyjne z każdego egzaminu na poziomie potencjału krajowego,

b)  tworzenie, w ramach dostępnych środków, warunków do rozwoju zainteresowań, uzdolnień, działalności społecznej, 
publicystycznej, turystycznej, sportowej i rekreacyjnej uczniów,

c)  organizacja, na podstawie odrębnych przepisów, konkursów, olimpiad, służących odkrywaniu uzdolnień uczniów, 
pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,

d)  organizowanie w każdym roku szkolnym odpowiedniej liczby grup dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, aby w wyniku pracy w nich po każdym semestrze uczniowie uzyskiwali wyniki 
mierzone w skali szkolnej co najmniej o 0,2 oceny wyższe,

e)  organizowanie w każdym cyklu edukacyjnym co najmniej jednego wspólnego dla oddziału klasowego pobytu w 
teatrze i muzeum,

f)   pozyskiwanie środków finansowych pozwalających na doposażanie sal lekcyjnych,
w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych;

2)  w zakresie wychowania:

a)  wypracowanie u przynajmniej 80% społeczności uczniowskiej znajomości hymnu państwowego, znajomości 
symboliki i zasad postępowania z godłem państwowym i flagą,

b)  prowadzenie w szkole zespołu wolontariuszy tak, by w każdym roku każdy uczeń klas
VII i VIII co najmniej raz aktywnie uczestniczył w ich pracy,

c)  stosowanie i promowanie w relacjach wewnątrz społeczności szkolnej podstawowych zasad etykiety, a raz w roku 
organizowanie konkursu dla uczniów VII i VIII z jej znajomości;



3)  w zakresie opieki:

a)  udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej uczniom i ich rodzinom w takim zakresie, by każdy uczeń, któremu 
przysługują stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz socjalne od organu prowadzącego otrzymał ją 
zgodnie z regulaminem,

b)  objęcie, w ramach wolontariatu szkolnego, stałą opieką wszystkich uczniów niepełnosprawnych fizycznie 
zamieszkujących obwód szkoły,

c)  organizowanie w szkole profesjonalnych zajęć sprawności ruchowej dla wszystkich uczniów, którzy ze względów 
zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego;

4)  w zakresie profilaktyki społecznej:

a)  organizowanie w każdym roku szkolnym dla wszystkich uczniów co najmniej jednego spotkania lub warsztatu z osobą
cieszącą się autorytetem w sprawach różnych uzależnień,

b)  organizowanie dla wszystkich uczniów co najmniej dwa razy w cyklu edukacyjnym wycieczki po wybranym terenie z 
programem zapoznania się z walorami kulturowymi, geograficznymi i przyrodniczymi regionu, ojczyzny,

c)  zorganizowanie raz w roku dla wszystkich uczniów konkursu uwzględniającego różne formy aktywności twórczej na 
temat szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, pod hasłem przyjętym w planie pracy na dany rok.

        3. Poza celami i zadaniami wymienionymi szkoła w planie na każdy rok szkolny, w ramach dostępnych środków, 
może przyjąć dodatkowe cele i realizujące je zadania.

        4. Szczegółowe programy, formy i zasady realizacji zadań szkoły określają zarządzenia dyrektora szkoły, 
przyjmowane po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

 

§ 5.

        1. Szkoła realizuje zadania uwzględniając obowiązujące zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony 
zdrowia, spełniając następujące warunki:

1)  podczas wszystkich zajęć realizowanych w szkole i poza szkołą opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel 
wyznaczony przez dyrektora szkoły;

2)  budynek szkoły i przynależne do niego boisko sportowe, plac zabaw nie stanowią zagrożeń dla uczących się tam 
uczniów i są zorganizowane i utrzymane zgodnie z obowiązującymi zasadami bhp i p. poż.;

3)  budynek posiada instrukcję bezpieczeństwa;

4)  zaplecze sanitarne szkoły jest zorganizowane w sposób zapewniający uczniom dostęp
do źródła bieżącej ciepłej i zimnej wody, ręczników i papieru toaletowego;

5)  pracownie szkolne posiadają regulamin uwzględniający obowiązujące przepisy bhp, z którym uczniowie zapoznawani
są na pierwszych zajęciach prowadzonych w pracowni.

        2. Organizację i obowiązki opiekunów podczas wycieczek i imprez sportowych
i rekreacyjnych określają odrębne regulaminy.

        3. W budynku szkoły jak i na zewnątrz został zainstalowany monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży. Nagrania z kamer są udostępniane wyłącznie na pisemny wniosek uprawnionych do tego zewnętrznych 
nadrzędnych organów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 



§ 6.

        1. W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Wejherowie, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wejherowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Łęczycach i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

        2. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 
albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły.

        3. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia lub organizacje, o których mowa
w ust. 2 wyraża dyrektor szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu opinii rady 
pedagogicznej.

 
 

Rozdział 3

System opieki i pomocy uczniom

 

§ 7.

        1. Zespół Szkolno - Przedszkolny udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

        2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole i przedszkolu, w 
celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w 
życiu szkoły i przedszkola oraz w środowisku społecznym.

        3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

1)   z niepełnosprawności;

2)   z niedostosowania społecznego;

3)   z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)   z zaburzeń zachowania lub emocji;

5)   ze szczególnych uzdolnień;

6)   ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7)   z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)   z choroby przewlekłej;

9)   z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu 
wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym 
związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.



        4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w zespole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na 
wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej 
uczniom.

        5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne
i nieodpłatne.

        6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.

        7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści 
wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda,
doradca zawodowy i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

        8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)  rodzicami uczniów;

2)  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)  placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)  innymi szkołami i placówkami;

5)  organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

        9. Dyrektor uzgadnia z wymienionymi podmiotami warunki współpracy, które zostały określone w odrębnych 
przepisach.

        10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1)  ucznia;

2)  rodziców ucznia;

3)  dyrektora szkoły;

4)  nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5)  pielęgniarki szkolnej;

6)  poradni;

7)  pracownika socjalnego;

8)  asystenta rodziny;

9)  kuratora sądowego;

10) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.

        11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez 
zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)  zajęć rozwijających uzdolnienia;



2)  zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3)  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4)  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-
społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5)  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)  zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

7)  porad i konsultacji;

8)  warsztatów.

        12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

        13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć
nie może przekraczać 8.

        14. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może 
przekraczać 5.

        15. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 
językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

        16. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności 
w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby 
uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.

        17. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole oraz
z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

        18. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 
zindywidualizowana ścieżka kształcenia są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze 
względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające
w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wspólnie z oddziałem
i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 
Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są 
realizowane:

1)  wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

2)  indywidualnie z uczniem.

        19. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności 
uczenia się.

        20. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności
w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

        21. Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz specjalistycznych trwa 45 minut. 
Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia 
łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.



§ 8.

        1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i 
koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania 
tej pomocy, a w przypadku form także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 
realizowane, jest zadaniem powoływanego zespołu.

        2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze 
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie 
rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 
 

Rozdział 4

Organy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

 

§ 9.

        1. Organami szkoły są:

1)  dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego;

2)  rada pedagogiczna;

3)  samorząd uczniowski;

4)  rada rodziców, przedszkole posiada odrębną radę rodziców.

 

§ 10.

        1. Współpracę organów szkoły koordynuje dyrektor, który w szczególności:

1)  zapewnia możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach przypisanych organom kompetencji;

2)  organizuje spotkania przedstawicieli poszczególnych organów;

3)  zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami o podejmowanych bądź planowanych działaniach i 
decyzjach;

4)  umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i rozstrzyga spory pomiędzy organami.

        2. Każdy organ zespołu planuje swoją działalność na rok szkolny w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

        3. Każdy organ zespołu, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się
do rozwiązywania konkretnych problemów zespołu, przedstawiając swoją opinię lub stanowisko
w danej sprawie, nie naruszając kompetencji pozostałych organów.

 

§ 11.

        1. Stanowisko dyrektora  powierza organ prowadzący zespół.



        2. Zasady postępowania w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora lub odwołania
ze stanowiska określa ustawa – Prawo oświatowe.

 

•§ 12.
Dyrektor w szczególności:

1)    kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)    sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne 
działania prozdrowotne;

4)    realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i przedszkola zaopiniowanym przez rady rodziców i 
ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i 
gospodarczą obsługę szkoły i przedszkola;

6)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę i przedszkole;

7)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8)    współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9)    stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności 
organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

11) współpracuje z pielęgniarką, lekarzem i lekarzem stomatologiem, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
dziećmi i młodzieżą.

 

§ 13.

        1. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie. 
Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

        2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, 
na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

        3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:

1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)    przyznawania nagród oraz wymierzenia kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;

3)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.



        4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem 
uczniowskim.

        5. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel wskazany przez organ 
prowadzący szkołę.

 

§ 14.

        1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

        2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

        3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele 
stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

        4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w 
związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz 
w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z 
inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

        5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

        6. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

§ 15.

        1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego po zaopiniowaniu przez rady rodziców;

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

3)    podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę 
rodziców;

4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy.

        2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    organizację, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
jeżeli szkoła takie kursy prowadzi;



2)    projekt planu finansowego zespołu;

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

4)    propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

•§ 16.

        1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

        2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący
nadzór pedagogiczny.

        3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 
prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
jest ostateczne.

 

§ 17.

        1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego 
stanowiska kierowniczego w szkole.

        2. W przypadku określonym w ust. 1, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić 
postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

§ 18.

1.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
2.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej
są protokołowane.
3.Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na jej 
zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników zespołu.

 

§ 19.

        1. Rada rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Łęczycach stanowi reprezentację rodziców uczniów 
tejże szkoły. Rada rodziców przedszkola stanowi reprezentację rodziców dzieci z przedszkola (§ 74).

        2. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdej rady oddziałowej, wybrany
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 swej działalności, który nie może być sprzeczny
z postanowieniami niniejszego statutu i winien zawierać w szczególności:



1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy szkoły;

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 wystąpić 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 zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

7)    opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację.

        6. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą 
pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo–profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z
organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 
programu przez radę rodziców
w porozumieniu z radą pedagogiczną.

        7. 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.

 

§ 20.

        1. W szkole działa samorząd uczniowski.

        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 dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

1)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)    prawo do jawnej i umotywowanej 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. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd może wydawać opinie o ocenianym nauczycielu.

        7. Samorząd może posiadać własne fundusze, których dysponentami są: rada samorządu uczniowskiego i rady 
klasowe w porozumieniu z opiekunem samorządu.

 

§ 21.

        1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych stowarzyszenia i inne organizacje, a w 
szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i/albo rozszerzenie czy 
wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

        2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa
w ust. 1. wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności
i po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

 

§ 22.

        1. W ramach swoich kompetencji, w zgodzie z postanowieniami statutu szkoły oraz własnym regulaminem, organy 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego mają możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji.

        2. Organy zespołu są zobowiązane ściśle współpracować ze sobą we wszystkich kluczowych sprawach 
dotyczących szkoły i przedszkola i dla ich dobra.

        3. Dyrektor współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów szkoły, którzy reprezentują je i działają w ich 
imieniu.

        4. Wszelkie wnioski, uwagi i opinie formułowane przez organy zespołu w ramach ich kompetencji, kierowane pod 
adresem dyrektora i/lub innych organów wymagają formy pisemnej.

        5. Organy zespołu planują z wyjątkiem dyrektora swoją działalność na rok szkolny i informują się nawzajem o 
planach działania.

        6. Każdy organ zespołu, po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania 
problemów zespołu, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie,
nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

        7. Organy mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli innych organów w celu 
wymiany informacji i poglądów.

        8. Uchwały organów prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej 
wiadomości w szkole i przedszkolu.

        9. W ramach współpracy i współdziałania między organami:



1)    mogą się one zapraszać na swoje zebrania – z wyjątkiem tych zebrań rady pedagogicznej, gdzie omawiane są 
sprawy objęte tajemnicą;

2)    informują się nawzajem o projektach zmian i zmianach w regulaminach ich działalności.

        10. Do rozwiązywania sporów i konfliktów pomiędzy organami powołuje się komisję
w składzie:

1)    przewodniczący organów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego;

2)    po dwóch przedstawicieli każdego z organów;

3)    w przypadku sporu, w którym stroną jest dyrektor, może on wyznaczyć, spośród rady pedagogicznej, swojego 
przedstawiciela do pracy w komisji.

        11. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech kolejnych posiedzeń, 
decyzję komisja podejmuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów na trzecim posiedzeniu. Czas pracy komisji 
nie może przekroczyć dwóch tygodni.

        12. Posiedzenie komisji jest ważne o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych osób.

        13. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni.

        14. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i protokolanta. Funkcji tych nie mogą pełnić 
przewodniczący organów.

        15. Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów zespołu.

        16. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy członkami rady pedagogicznej, których rozstrzygnięcie nie 
zostało określone w regulaminie rady pedagogicznej.

 
 

Rozdział 5

Organizacja pracy szkoły

 

§ 23.

        1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku. Szczegółową 
organizację pracy szkoły w danym roku szkolnym, w tym terminy rozpoczynania
i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy 
prawa oświatowego w sprawie organizacji roku szkolnego.

        2. Zajęcia w szkole są realizowane w ciągu pięciu dni tygodnia.

        3. W dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła może organizować zajęcia wychowawcze
i opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu i turystyki w zależności od środków finansowych szkoły.

        4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

        5. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.



        6. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne
stanowiska kierownicze.

        7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 
szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, po zasięgnięciu 
opinii zakładowych organizacji związkowych.

        8. Terminy opracowania arkusza organizacyjnego szkoły oraz jego opiniowania
i zatwierdzania określają odrębne przepisy.

        9. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

1)    liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2)    liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3)    dla poszczególnych oddziałów:

a)    tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym zajęć prowadzonych w grupach,

b)    tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka regionalnego i nauki własnej 
historii i kultury,

c)    tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d)    wymiar godzin z zajęć doradztwa zawodowego,

e)    wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym 
na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin 
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

f)     tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

4)    liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5)    liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu 
zawodowego oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6)    liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

7)    ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę 
godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 
psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

8)    liczbę godzin zajęć świetlicowych.

        10. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły
(z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy) ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć
edukacyjnych.

 

 

 



§ 24.

        1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 
edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania 
zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

        2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel 
prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

        3. W szkole mogą być organizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne:

1)    zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo – 
lekcyjnym;

2)    liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania.

 

§ 25.

        1. Szkoła organizuje indywidualny tok nauki i promowania uczniów poza normalnym trybem dla uczniów, zgodnie z
odrębnymi przepisami.

        2. Dyrektor może udzielić zezwolenia na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego
na wniosek rodziców ucznia i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej.

        3. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli.

        4. Decyzje w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor.

        5. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, szkoła organizuje żywienie 
w stołówce szkolnej, co reguluje odrębny regulamin.

        6. Organ prowadzący zapewnia i organizuje dowożenie uczniów do szkoły w porozumieniu
ze szkołą.

        7. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na ścisłym respektowaniu obowiązujących w 
szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

        8.Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:

1)  podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia;

2)  podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.

        9. Plan dyżurów nauczycielskich ustala wicedyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć.

        10. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym także wycieczek szkolnych, sprawują 
wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele.

        11. W razie zaistniałego wypadku nauczyciele podejmują działania zgodne z odrębnymi procedurami.

 



§ 26.

        1. Szkoła organizuje zajęcia umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia kaszubskiej tożsamości uczniów 
oraz nauczanie języka, historii i kultury Kaszubów.

        2. Naukę języka kaszubskiego organizuje dyrektor szkoły na podstawie pisemnego wniosku
o naukę języka regionalnego- kaszubskiego i naukę historii i kultury Kaszubów. Wniosek składają rodzice dyrektorowi 
szkoły w terminie do 20 września (w uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki może przyjąć wniosek po 20 
września). Wniosek składa się na zasadzie dobrowolności
i dotyczy odpowiednio całego okresu nauki ucznia w szkole.

        3. Rodzice ucznia mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka regionalnego
i własnej historii i kultury. Oświadczenie w wersji papierowej składa się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 29 
września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja.

        4. Przed rozpoczęciem nauki języka regionalnego - kaszubskiego i historii i kultury Kaszubów dyrektor szkoły 
informuje rodziców:

1)    o celu prowadzonych zajęć i ich miejscu w tygodniowym rozkładzie zajęć;

2)    o dokumentacji (zapis np. na świadectwie);

3)    o warunkach i sposobie oceniania i klasyfikowania ucznia.

        5. Naukę języka kaszubskiego można rozpocząć na dowolnym etapie edukacyjnym.

        6. Nauczanie języka kaszubskiego jest organizowane:

1)    w oddziałach wg formuły „z dodatkową nauką języka kaszubskiego”, prowadzoną w formie odrębnych zajęć, w 
których zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku polskim, z wyjątkiem zajęć języka kaszubskiego;

2)    w grupach międzyoddziałowych, utworzonych z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy (co najmniej 7 
uczniów);

3)    w grupach międzyklasowych, utworzonych z uczniów różnych klas, (nie mniej niż 3 i nie więcej niż 16 uczniów);

4)    za zgodą organu prowadzącego (w uzasadnionych przypadkach) liczebność uczniów
w oddziałach/grupach może być mniejsza niż określona w stosownych dokumentach;

5)    tworzenie grup międzyoddziałowych i międzyklasowych odbywa się w ramach danego etapu edukacyjnego. Nie 
można tworzyć grup składających się z uczniów z różnych etapów edukacyjnych.

        7. Nauczanie języka kaszubskiego jest prowadzone w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Dopuszcza się możliwość 
łączenia trzecich godzin zajęć języka kaszubskiego organizowanych
w formach wycieczek i warsztatów regionalnych (dotyczących historii, geografii, kultury Kaszubów) z zachowaniem liczby
godzin przeznaczonych na te zajęcia. Zajęcia odbywające się
w systemie zblokowanym są rozliczane w okresie półrocznym.

        8. Nauczanie własnej historii i kultury Kaszubów prowadzone jest w klasach piątych i szóstych w wymiarze po 25 
godzin rocznie.

        9. Nauczanie języka kaszubskiego odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub na podstawie autorskiego programu 
zaopiniowanego pozytywnie przez radę pedagogiczną
i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

        10. Nauczanie języka kaszubskiego odbywa się na podstawie podręczników szkolnych dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.



        11. Nauczanie języka kaszubskiego jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ucznia, do których stosuje się ogólnie przyjęte zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
zgodne z rozporządzeniem MEN w tej sprawie
i określonych dokładnie w wewnątrzszkolnym ocenianiu (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów 
obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację
i promowanie).

        12. Nauczanie historii i kultury Kaszubów jest równoznaczne z zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć 
edukacyjnych ucznia (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej 
ocen, bez wpływu na klasyfikację i promowanie).

 

§ 27.

        1. Na życzenie rodziców szkoła organizuje uczniom naukę religii i etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

        2. W zajęciach nauki religii/etyki uczestniczą uczniowie, których rodzice złożą pisemne oświadczenie, na cały cykl 
nauczania.

        3. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma 
wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

        4. Uczniom klas od IV do VIII organizuje się zajęcia wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z treściami 
zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

        5. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice zgłoszą 
dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w tych zajęciach.

        6. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§ 28.

        1. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa i współpracuje w tym zakresie
z instytucjami świadczącymi doradztwo zawodowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

        2. Celem głównym wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do trafnego 
wyboru zawodu oraz kierunku dalszego kształcenia.

        3. Działania wychowawczo-doradcze mają na celu:

1)  kształcenie u uczniów umiejętności i predyspozycji, które pozwolą im prawidłowo funkcjonować w różnych rolach 
społecznych i zawodowych na współczesnym rynku pracy;

2)  kształtowanie postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu 
gospodarczym.

        4. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmuje się w szkole dyrektor szkoły we współpracy z 
doradcą zawodowym i/lub osobą przez niego wyznaczoną.

        5. Osobami współuczestniczącymi są: pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele.

        6. Szczegółowe działania z zakresu doradztwa zawodowego określa obowiązujący w szkole wewnątrzszkolny 
system doradztwa zawodowego.



        7. Doradztwo zawodowe w klasach siódmych i ósmych realizowane jest w oparciu o program obejmujący zadania 
z zakresu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej.

 

§ 29.

        1. Szkoła kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów
w życiu społecznym.

        2. Działania z zakresu wolontariatu podejmuje Szkolne Koło Wolontariatu w porozumieniu
z dyrektorem.

        3. Celami głównymi Szkolnego Koła Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w 
podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.

        4. Do zadań Szkolnego Koła Wolontariatu w szczególności należy:

1)    diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły;

2)    wybieranie i opiniowanie oferty działań;

3)    decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.

 

 

        5. Działania Szkolnego Koła Wolontariatu adresowane są do:

1)  potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich 
akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji dyrektora);

2)  społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;

3)  wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.

        6. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkolnego wolontariatu:

1)  Dyrektor szkoły:

a)  powołuje opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu,

b)  nadzoruje i opiniuje działanie szkolnego wolontariatu;

2)  opiekun szkolnego wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję;

3)  wolontariusze stali – uczniowie szkoły współkoordynujący poszczególne akcje.

        7. Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez:

1)  wychowawców oddziałów wraz z ich klasami;

2)  nauczycieli i innych pracowników szkoł




