CELE I ZADANIA SZKOŁY
(wybrane paragrafy ze Statutu Szkoły)

Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły
§6
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte
w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym – dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, w zakresie odnoszącym się
do kształcenia podstawowego:
1) realizuje prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz
prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku
i osiągniętego rozwoju,
2) wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
3) wspiera dziecko w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej,
intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnia i uzupełnia przez działania z zakresu
profilaktyki problemów dzieci i młodzieży,
4) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości
psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologicznopedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
5) umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną
społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
6) realizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć
rewalidacyjnych,
7) realizuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły
w skróconym czasie,
8) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału
w
działaniach
z
zakresu
wolontariatu,
sprzyjających
aktywnemu
uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
9) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do
aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
10) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach i placówkach,
11) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju
oraz kształtowania postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej
i globalnej,
12) organizuje opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
13) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy,
14) kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające
aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie
w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub
metodycznych,
15) przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,

16) zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez
organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności
społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego,
17) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtuje
właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii
informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych,
18) kształtuje u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi.
2. Szkoła wykonuje swoje zadania poprzez:
1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
2) realizowanie podstawy programowej ustalonej dla szkół podstawowych,
organizowanie kształcenia wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym
uczęszczającym do szkoły,
3) kształcenie
umiejętności
służących
zdobywaniu
wiedzy,
nawiązywaniu
i utrzymywaniu poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, osobami
niepełnosprawnymi,
4) wspomaganie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska
lokalnego, regionu i kraju,
5) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, które regulują odrębne
procedury,
6) umożliwianie rozwijania zainteresowań i realizację indywidualnych programów
nauczania,
7) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów
stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c) realizowanie programu wychowawczo - profilaktycznego,
8) umożliwienie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez:
d) zajęcia rozwijające uzdolnienia,
e) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
f) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
g) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające
kompetencje emocjonalno - społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
h) zajęcia rewalidacyjne w szczególności uwzględniające rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych,
i) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
j) zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia,
k) porady i konsultacje,
l) warsztaty.
9) umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci zamieszkałych
w obwodzie, a w klasach integracyjnych z terenu miasta Piły, dyrektor może zezwolić
na przyjęcie dzieci z innych obwodów,
10) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć
obowiązkowych i pozalekcyjnych,
11) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć realizowanych poza terenem szkoły,
które odbywają się w następujących formach:
a) wycieczki przedmiotowe (także wyjazdowe imprezy sportowe),

b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
c) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, rajdy,
d) imprezy wyjazdowe — związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone
szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne,
e) wycieczki zagraniczne,
12) współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi instytucjami
specjalistycznymi,
13) organizowanie (w miarę posiadanych środków) różnych form pomocy uczniom,
którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc
i wsparcie, w tym również pomoc materialna.
§7
Cele wskazane w § 6 Szkoła osiąga poprzez realizację podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, ramowy plan nauczania, programów nauczania
danych zajęć edukacyjnych i innych zadań oświatowych przewidzianych prawem.
Rozdział 3. Organy Szkoły
§8
Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
§9
Dyrektor Szkoły:
kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2,
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 zaopiniowanym przez
radę pedagogiczną szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą
obsługę szkoły,
6) wykonuje zadania związanie z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
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,
1.
1)
2)
3)

11) współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej
realizacji tej opieki.
2. 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 wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników szkoły.
3. Dyrektor szkoły
w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą
pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
4. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.
§ 10
Rada Pedagogiczna wykonuje kompetencje stanowiące i opiniujące przewidziane w ustawie:
1) zatwierdza plany pracy szkoły,
2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po
zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły,
6) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
7) opiniuje projekt planu finansowego,
8) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
9) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Działalność Rady Pedagogicznej określa ustawa i wydany na jej podstawie regulaminu.
§ 11
1. Działalność i skład Rady Rodziców określa ustawa i wydany na jej podstawie
regulamin.
2. Rada Rodziców wykonuje kompetencje przewidziane w ustawie.
3. Rada Rodziców:
1) może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego
szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we
wszystkich sprawach szkoły,
2) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo profilaktyczny szkoły,
3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły,
4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

5) opracowuje swój regulamin, który jest zatwierdzany przez zebranie ogólne
rodziców i nie może być sprzeczny ze statutem, a który ustala między innymi:
a) kadencję, tryb, powołanie i odwołanie Rady Rodziców,
b) organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
c) tryb podejmowania uchwał,
d) zasady wydatkowania funduszy.
§ 12
1. Samorząd Uczniowski wykonuje uprawnienia przewidziane w ustawie.
2. Samorząd Uczniowski:
1) tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
2) może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
3) w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu,
4) opracowuje swój regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem.
§ 13
1. Organy Szkoły są obowiązane do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu
swoich zadań ilekroć przepisy prawa tak stanowią lub potrzeba współpracy jest
uzasadniona merytorycznie.
2. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, organ Szkoły zobowiązany do współpracy
zajmuje stanowisko bez zbędnej zwłoki.
3. W ramach współpracy organy Szkoły wymieniają stosowne informacje
o podejmowanych i planowanych zadaniach i mogą uczestniczyć na prawach osób
zaproszonych w posiedzeniach organów kolegialnych oraz organizować posiedzenia
wspólne.
4. Warunki organizacyjne współpracy pomiędzy organami Szkoły zapewnia Dyrektor.
§ 14
Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów miedzy nimi.
Dyrektor:
1) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile
są zgodne z prawem oświatowym,
2) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem powiadamiając o tym fakcie
organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
3) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto,
4) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,

5) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły np. Radą Rodziców,
6) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych, które regulują odrębne procedury,
7) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami a rodzicami,
8) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Szkoły, w swojej działalności
kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,
9) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,
w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli
działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej
wychowanków,
10) jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły,
Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady
uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały,
11) w przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor szkoły przekazuje sprawę
do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu,
12) w sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje:
a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy, pedagoga, psychologa lub
rzecznika praw ucznia,
b) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

