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ROZDZIAŁ I 

NAZWA, TYP SZKOŁY, ORGAN PROWADZĄCY 

§ 1 

1. Nazwa szkoły - Szkoła Podstawowa Montessori, dalej zwana Szkołą, 
jest niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły 
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo 
oświatowe. 

2. Typ szkoły - ośmioletnia szkoła podstawowa, w której w ostatnim 
roku nauki przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

§2 

1. Osobą prowadzącą (organem prowadzącym) Szkołę jest osoba 
fizyczna - Małgorzata Wyżykowska, zamieszkała w Toruniu, przy ul. 
Polnej 8E/3. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski 
Kurator Oświaty.  

§3 

Szkoła ma swoją siedzibę w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curii 12A 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§4 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 
2016 r.  Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych 
na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności 
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dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z założeniami 
pedagogiki Marii Montessori. 

§5 

Dobro dziecka  oraz  jego indywidualny i wszechstronny rozwój są 
najważniejszymi wartościami chronionymi przez Szkołę.  

§6 

Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę 
programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 roku i 
daje możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych 
z podstawą programową. 

§7 

Szkoła umożliwia dzieciom realizację obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań i 
uzdolnień. Dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do 
możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwia korzystanie ze 
specjalnych form pracy dydaktycznej. Proponuje i wprowadza 
przedmioty obowiązkowe, zajęcia pozalekcyjne, koła przedmiotowe i 
turystykę.  

§8 

1. Szkoła umożliwia uczniom w ramach zajęć szkolnych naukę religii i 
etyki dla uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie w formie 
pisemnego oświadczenia. 

2. Jeżeli w Szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż 
siedmiu uczniów, organ prowadzący Szkołę, w porozumieniu z 
właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym zorganizuje 
naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie 
katechetycznym.  
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3. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości 
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności 
naukę języka oraz własnej historii i kultury. 

§ 9 

Szkoła otacza szczególną opieką wychowawczą i dydaktyczną oraz 
rehabilitacyjną dzieci z udokumentowanymi przez poradnię 
opiekuńczo-wychowawczą niepełnosprawnościami i trudnościami w 
uczeniu bądź zachowaniu. Dla dzieci tych prowadzi się indywidualne i 
grupowe zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne, rehabilitacyjne i 
korekcyjne, wyrównawcze (w ramach posiadanych środków 
finansowych i możliwości szkoły).  

§ 10 

Szko ła zapewnia dzieciom opiekę wychowawczą w czasie 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także podczas 
zajęć rewalidacyjnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy 
psycho log iczno-pedagog icznej oraz zajęć rozwi jających 
zainteresowania i uzdolnienia. 

§ 11 

Szkoła opracowuje i realizuje innowacje dydaktyczne, wychowawcze, 
które służą doskonaleniu pracy szkoły. Współpracuje z placówkami 
doskonalenia nauczycieli, szkołami, instytucjami i organizacjami 
kulturalnymi i społecznymi. Może przyjmować studentów szkół 
wyższych na praktyki pedagogiczne i przedmiotowe na podstawie 
odpowiednich umów.  

§12 

Zadaniem Szkoły jest: 
1. Stworzenie atmosfery miłości, przyjaźni, wzajemnego szacunku  

i poszanowania wolności uczniów, nauczycieli, personelu szkoły  
i rodziców,    
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2. Zapewnienie uczniom wszechstronnej edukacji w zakresie różnych 
dziedzin wiedzy,    

3.  Zagwarantowanie każdemu uczniowi indywidualnej pomocy i 
wsparcia  w rozwoju intelektualnym, moralno-duchowym, 
społecznym, estetycznym  i fizycznym,    

4.  Umożliwienie poprzez indywidualne i zbiorowe formy edukacji 
rozwijania zainteresowań i uzdolnień,    

5. Udzielanie wszechstronnej pomocy w zrozumieniu miejsca i zadań 
człowieka w kraju, na Ziemi i w całym Wszechświecie,    

6. Zapewnienie, by każdy absolwent Szkoły:  
a) był wrażliwy na własny rozwój intelektualny, duchowo-

moralny, społeczny, estetyczny i fizyczny,    
b) rozumiał odpowiedzialność człowieka za świat natury i 

kultury na Ziemi  i czynnie przyczyniał się do jego ochrony 
oraz rozwoju,    

c) wykształcił umiejętność rozwijania swoich zainteresowań,  
d) był przygotowany do przeciwstawiania się wszelkim 

przejawom demoralizacji i patologii społecznej,    
e) wykształcił umiejętność dyskutowania i prezentowania 

własnych poglądów,    
f) został przygotowany do dalszej nauki, pracy i życia,    
g) odznaczał się takimi cechami osobowości, jak:  

   - wrażliwość moralna,  
   - miłość i szacunek do ludzi i świata,  
   - życzliwość i tolerancja,  
   - obowiązkowość i pracowitość oraz umiejętność    
     planowania  
     pracy,  
   - samodzielność i odpowiedzialność za siebie i innych.  
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ROZDZIAŁ III 

SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY 

§ 13 

1. Nauczanie odbywa się według programów uwzględniających 
podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14.02.2017 roku. 

2. Nauczanie w Szkole odbywa się w formie otwartego nauczania, 
opartego na indywidualnym planowaniu pracy z uczniem i 
podsumowaniu tej pracy w ustalonym czasie zgodnie z założeniem 
pedagogiki Marii Montessori. 

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej 
szkoły są:  

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne - zajęcia, dla których nie 
została ustalona podstawa programowa, lecz program 
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 
programów nauczania, 

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, 

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 
w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i 
kreatywności, 

f) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.  

4. Podstawą edukacji jest prawidłowo zbudowany proces edukacji 
polegający na indywidualizacji nauczania realizującego wymaganą 
podstawę programową. Niezbędne w tym procesie jest poznanie 
dziecka i jego rodziny, zbudowanie wzajemnych relacji, a także 
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przygotowanie przez nauczyciela ciekawego i inspirującego 
otoczenia. 

5. Zasada indywidualizacji w klasach Montessori realizowana jest 
poprzez: 

a) nauczanie w zróżnicowanych wiekiem grupach dzieci. 
b) obserwację ucznia w celu poznania poziomu rozwoju, 

okreś lenia aktualnych umiejętności, preferencji, 
zainteresowań, uzdolnień oraz dostrzeżenia momentów 
gotowości do uczenie się określonych umiejętności. 

c) n a u c z a n i e w p r z e j r z y ś c i e z o r g a n i z o w a n y m i 
uporządkowanym otoczeniu, zawierającym właściwie 
dobrane pomoce dydaktyczne. 

5. Samodzielność ucznia rozwijana jest poprzez: 

a) dostępność wszystkich materiałów dydaktycznych 
znajdujących się w klasie, 

b) swobodę wyboru zadań i materiału dydaktycznego stosownie 
do aktualnych możliwości i zainteresowań, 

c) opracowanie materiałów zgodnie z zasadą stopniowania 
trudności oraz możliwości dokonywania samokontroli między 
innymi poprzez kontrolę błędu, 

d) planowanie czynności i rozliczanie się z tych planów, 

e) branie odpowiedzialności za wykonaną pracę. 

6. Realizacji zasady wolności i swobody działania sprzyja wybór przez 
ucznia przedmiotu aktywności, czasu, miejsca, tempa i formy pracy 
(indywidualna lub grupowa), jak i sposób jej wykonania. 

7. Systematyczna współpraca Szkoły z rodzicami w celu wspomagania 
wychowawczej roli rodziny oraz realizacji zadań dydaktycznych. 

8. Przykład i postawa osobista dawana uczniom przez nauczyciela. 

9. Kształtowanie wartościowych cech charakteru, takich jak godność, 
wrażliwość, samodzielność, odpowiedzialność, wytrwałość i 
obowiązkowość. 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SZKOŁY ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁAŃ 

§ 14 

Organami Szkoły są: 

1. Dyrektor Szkoły 

2. Wicedyrektor 

3. Rada Pedagogiczna 

4. Rada Rodziców 

DYREKTOR SZKOŁY 

§ 15 

1. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje 
ją na zewnątrz. 

2. Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną. 

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w 
Szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w 
zajęciach organizowanych przez Szkołę poza obiektem do niego 
należącym. 

4. Dyrektor wydaje decyzje administracyjne w zakresie skreślenia 
ucznia z listy uczniów, w oparciu o §45 Statutu. 

5. Dyrektor organizuje i kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym 
i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz 
odpowiada za jego poziom: 
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a) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 

b) udziela informacji o dzia łalności wychowawczo-
dydaktycznej i opiekuńczej placówki rodzicom uczniów, 

c) inspiruje i wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, 
spełnieniu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy 
Szkoły, 

d) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania 
oceny ich pracy, 

e) wyraża zgodę na podjęcie na terenie Szkoły działań przez 
instytucje i stowarzyszenia, 

f) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami 
kszta łcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk 
pedagogicznych. 

6. Dyrektor odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu  
zewnętrznego przeprowadzanego w szkole.  

7. Dyrektor jest odpowiedzialny za właściwe prowadzenie i 
przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej. 

8. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych 
w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w 
szczególności decyduje w sprawach: 

a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych 
pracowników Szkoły, 

b) przyznawaniu nagród i wymierzaniu kar porządkowych 
nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, 

c) zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

d) rozst rzygan ia sporów pomiędzy nauczyc ie lami , 
nauczycielami a innymi pracownikami Szkoły oraz 
nauczycielami, innymi pracownikami Szkoły a osobami z 
zewnątrz, w szczególności rodzicami dzieci uczęszczających 
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do Szkoły, na ustną prośbę zainteresowanych stron lub w 
wyniku poczynionych obserwacji, 

e) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego Szkoły, 

f) właściwie gospodaruje mieniem Szkoły, 

g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów 
szczególnych. 

Wicedyrektor 

§ 16 

1. Wicedyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w zakresie: 

a) obserwowania, analizowania i oceniania przebiegu procesu 
kształcenia i wychowania oraz efektów działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

b) oceniania stanu i warunków działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 
statutowej Szkoły, 

c) udzielania pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

d) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, 
metodycznych i organizacyjnych, 

e) oceny zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi 
kwalifikacjami, 

f) realizacji podstaw programowych i ramowych planów 
nauczania;  

g) przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów.  

2. Wicedyrektor nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
pedagogicznej. 

3. Wicedyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż raz 
w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego. 
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RADA PEDAGOGICZNA 

§ 17 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie 
realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i 
opieki uczniów.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor, Wicedyrektor  i 
wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

3. 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 lub placówki.  

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem 
roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i 
promowaniem uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady 
Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie 
wszystkich jej członków o terminie. 

7.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i 
promocji uczniów. 

c) pode jmowan i e u chwa ł w s p r aw ie i nnowac j i i 
eksperymentów pedagogicznych w szkole,  

d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy 
uczniów. 
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8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

a) organizację pracy szkoły,  

b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, 
nagród i innych wyróżnień. 

9. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych w ramach 
kompetencji stanowiących przez Radę Pedagogiczną, które są 
niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały 
Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny jest ostateczne. 

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.  

11.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania 
Rady Pedagogicznej są protokołowane i przechowywane w formie 
elektronicznej. 

RADA RODZICÓW 

§ 18 

1. W Szkole może być powołana Rada Rodziców, jeśli rodzice wyrażają 
taką wolę. 

2. Rada rodziców jest wówczas organem wspierającym i 
opiniotwórczym. 

3. W skład Rady wchodzi trzech rodziców. 

4. Rada Rodziców: 

a) wspiera współpracę rodziców ze Szkołą oraz działalność 
statutową Szkoły. 

b)  przedkłada opinie i postulaty rodziców do Dyrektora bądź 
Rady Pedagogicznej. 
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c) służy Dyrektorowi radą w istotnych dla Szkoły kwestiach. 

d) współorganizuje uroczystości w Szkole i poza nią. 

e) może gromadzić środki finansowe w celu wspierania 
działalności statutowej Szkoły, a także celu organizowania 
pomocy potrzebującym uczniom. 

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY 

§ 19 

1. Wszystkie organa Szkoły współpracują w duchu porozumienia i 
wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i 
podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich 
kompetencji.  

2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany 
działań powinny być sporządzone do końca września. Kopie 
dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich 
powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.  

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może 
włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją 
opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji 
organu uprawnionego.  

4. Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne 
zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i 
informacji.  

5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach 
wychowania, opieki i kształcenia dzieci. 

6. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły. 
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY 

§ 20 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  

a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie 
ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Szkoły, 

b) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany 
zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując 
bezstronność w ocenie tych stanowisk, 

c) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek 
któregoś z organów – strony sporu, 

d) Dyrektor o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem 
informuje zainteresowanych na piśmie w ciągu 14 dni od 
złożenia informacji o sporze.  

2. W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest 
Dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu 
Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z 
tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy 
w zespole.  

3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić 
postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania 
sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.  

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu 
Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.  
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 21 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły są oddziały, w których 
uczą się dzieci z ośmiu (lub mniej) roczników i w ramach których 
odbywają się zajęcia lekcyjne z zakresu wszystkich przedmiotów 
określonych planem nauczania dla danej klasy. Opiekę nad 
oddziałami sprawują nauczyciele wychowawcy. 

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę 
pracowników Szkoły, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych oraz 
liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

3. Szczegółową organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym 
roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez 
Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o 
którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania- 
do dnia 30 kwietnia każdego roku.  

4. Na podstawie arkusza organizacji Szkoły Dyrektor Szkoły z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 
tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć 
edukacyjnych. 

5. Liczba uczniów w oddziale ogólnodostępnym wynosi do 25 uczniów. 

6. Podstawową forma pracy w Szkole są zajęcia realizowane poprzez: 
pracę własną, zajęcia grupowe, zajęcia przedmiotowe, projekty 
edukacyjne. 

7. Zajęcia odbywają się przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do 
piątku, w wymiarze określonym przez Szkolny Plan Nauczania. 

8. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich 
określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego, wydane 
przez MEN i Kuratora Oświaty.  
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9.  Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy. Klasyfikacja śródroczna 
odbywa się raz do roku- dwa tygodnie przed rozpoczęciem zimowych 
ferii szkolnych zgodnie z kalendarzem na dany rok szkolny. 

10. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III 
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć. 

11. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu 
na czas pracy ich rodziców Szkoła może organizować świetlicę. 

12. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wielorocznikowych w 
oparciu o prace własną z materiałem Montessori i o indywidualne 
zainteresowania uczniów, a także o prace nad projektami 
edukacyjnymi. 

13. Informacje o postępach ucznia zawarte są w dzienniku lekcyjnym.  

14. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są dokonywać na bieżąco wpisy 
do dzienników.  

15. Dzienniki i arkusze ocen, jako istotne szkolne dokumenty, podlegają 
kontroli Dyrektora  i Wicedyrektora.  

ROZDZIAŁ V 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW 

§ 22 

Cele oceniania:  

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie. 

2. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi 
informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 
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3. Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego 
rozwoju. 

4. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

5. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i 
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 
uzdolnieniach ucznia. 

6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. 

§ 23 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  
a) bieżące;  
b) klasyfikacyjne -  śródroczne, roczne i końcowe. 

2. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami poszanowania godności i 
praw obu stron - ocenianego i oceniającego.  

3. Uczeń podlega klasyfikacji:  
a) śródrocznej i rocznej;  
b) końcowej. 

4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania 
ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i 
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 
szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III 
szkoły podstawowej w  przypadku:  

     a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną  
         ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć, 
     b) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę  
         klasyfikacyjną z tych zajęć. 



 18Statut Szkoły Podstawowej Montessori

§ 24 

Zasady oceniania:  

1. W klasach I-III i IV-VIII Szkoły śródroczne i roczne oceny 
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 
Oceny bieżące są również opisowymi. 

2. W klasach IV - VIII Szkoły roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania są 
ustalane również według skali: 

a) celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, 
niedostateczny, 

b) wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, 
naganne. 

3. Ocena opisowa to informacja dotycząca konkretnego zachowania, 
działania lub wytworu pracy ucznia. Ma ona charakter instrukcji 
do dalszej pracy. Powinna motywować i ukierunkowywać ucznia 
do realizacji postawionych celów.  

§ 25 

1. Klasyfikacja śródroczna odbywa się raz do roku dwa tygodnie 
przed rozpoczęciem zimowych ferii szkolnych, zgodnie z 
kalendarzem na dany rok szkolny dla szkół publicznych.  

2. Roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są dwa tygodnie przed 
zakończeniem roku szkolnego, zgodnie z kalendarzem na dany rok 
szkolny dla szkół publicznych. 

§ 26 
Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne stopnie opracowują 
nauczyciele poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem zapisów 
Statutu oraz podają je uczniom i rodzicom na początku każdego roku 
szkolnego. 
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§ 27 
Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu  i wychowawca są zobowiązani 
poinformować w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o 
przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć  
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 
zachowania. 

§ 28 
Ocenianie bieżące oraz klasyfikacja śródroczna i roczna:  
1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych w klasach I-III i IV-VIII są ocenami opisowymi.  
2. Przy konstruowaniu oceny opisowej nauczyciel uwzględnia w 

szczególności następujące elementy codziennej pracy ucznia. 
a)  pracę indywidualną i grupową na lekcji, 
b) odpowiedzi ustne, 
c) prace pisemne, 
d) inne formy aktywności. 

3. Przy konstruowaniu oceny opisowej w odniesieniu do pracy na lekcji 
nauczyciel stosuje następujące kryteria oceny: 

a) planowanie i realizacja pracy własnej – indywidualnej, 
b) sposób pracy w grupie (akceptowanie powierzonej roli i 

ustalenie zasad pracy w grupie, komunikowanie się, jeśli 
zadanie tego wymaga i prezentowanie efektów pracy 
grupowej), 

c) aktywność na lekcji (zg łaszanie się, udzielanie 
prawidłowych odpowiedzi), 

d) ogólna postawa, zaangażowanie, stopień koncentracji na 
zadaniu, pomoc innym, samodzielność, wytrwałość, tempo 
pracy podczas pracy własnej, 

e) umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji i 
pomocy. 

4. Przy konstruowaniu oceny opisowej z wypowiedzi ustnej nauczyciel 
stosuje następujące kryteria oceny: 

a) zawartość rzeczową, 
b) zrozumienie tematu, 
c) dobór i stosowanie słownictwa fachowego, 
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d) sposób prezentacji- umiejętność formułowania i wyrażania 
myśli. 

5. Przy konstruowaniu oceny opisowej z prac pisemnych nauczyciel 
stosuje następujące kryteria oceny: 

a) zawartość rzeczową, 
b) zrozumienie tematu, 
c) umiejętność formułowania i wyrażania myśli, 
d) zgodność z tematem, 
e) ortografia, 
f) umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy, 
g) estetyka wypowiedzi. 

6. Przy konstruowaniu oceny opisowej w odniesieniu do innych form 
aktywności nauczyciel ocenia następujące elementy: 

a) przygotowanie w domu, 
b) wkład pracy, 
c) samodzielność, 
d) samoocenę ucznia, 
e) udział w konkursach, 
f) udział w zajęciach nadobowiązkowych, 
g) praca nad projektami długoterminowymi. 

7. W klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny 
klasyfikacyjne z zachowania są ocenami opisowymi. Przy 
konstruowaniu oceny opisowej zachowania nauczyciel uwzględnia m. 
in.: 

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 
b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie 

przyjętych norm społecznych, 
c) kulturę bycia, 
d) zaangażowanie w życie klasy i Szkoły, 
e) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych. 

8.Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel 
uwzględnia oceny bieżące z następujących elementów codziennej 
pracy ucznia. 

a) pracę indywidualną i grupową na lekcji, 
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b) odpowiedzi ustne, 
c) prace pisemne, 
d) inne formy aktywności. 

§ 29 
1. Warunki uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) rozpad rodziny, 
 b) poważna choroba ucznia lub najbliższego członka rodziny, 
 c)  śmierć najbliższego członka rodziny. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały 
ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 
ocen.  

3. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni 
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały 
ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 
ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i 
umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
z danych zajęć edukacyjnych, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – 
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może 
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 
komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 
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klasyfikacyjnej, która może być zmieniona począwszy od klasy IV 
szkoły podstawowej w wyniku egzaminu poprawkowego. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 
sprawdzianu wiadomości i umiejętności, w wyznaczonym terminie, 
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 
ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 
ocen.  

8. Zastrzeżenia zgłasza w ciągu 5 dni roboczych od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

9. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego została 
ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 
ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną 
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, ocena komisji 
jest ostateczna. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie 
przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z 
uczniem i jego rodzicami. 

§ 30 

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku 
szkolnym promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych 
przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna 
może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły 
podstawowej, na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii 
rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu 
opinii wychowawcy. 

2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy albo 
na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 
szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu 
roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 
przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.  
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3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje 
promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne 
oceny klasyfikacyjne. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku 
klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z 
jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może 
przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez 
dyrektora szkoły.  

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 
egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić 
do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły, nie później niż do końca września. 

7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu 
poprawkowego jest ostateczna. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje 
promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio 
klasę. 

9. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do 
klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 
warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo 
wyższej. 

10.O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w 
indywidualnym programie edukacyjno—terapeutycznym. 

11.Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej 
powtarza odpowiednio klasę. 

12.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich 
zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który 
przeprowadzana jest klasyfikacja. 

13.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności 
może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

14.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady 
pedagogicznej. 
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15.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez 
dyrektora szkoły. 

16.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z 
uczniem i jego rodzicami. 

17.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 
egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić 
do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły. 

18.Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest 
ostateczna.  

19.Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej 
olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami 
określonymi przez Ministra ds. oświaty, otrzymuje z danych zajęć 
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.  

20.Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty 
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z 
tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 

21.Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w klasyfikacji końcowej, na 
którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej 
oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 
programowo niższych, z uwzględnieniem praw laureatów konkursów 
przedmiotowych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 
niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

22.Ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością umysłową w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie 
klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając 
specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami 
(prawnymi opiekunami).  
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23.Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 
klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

§ 31 
Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i 
trudnościach uczniów w nauce: 
1. Rodzice informowani są o ocenach bieżących, śródrocznych i 

rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o 
ocenach zachowania ucznia w następujący sposób: 
• na spotkaniach indywidualnych z wychowawcą, 
• w czasie zebrań i spotkań z rodzicami. 

2. Na miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego śródrocznego i 
rocznego posiedzenia Rady Pedagogicznej wychowawca jest 
zobowiązany poinformować uczniów i ich rodziców o poziomie 
osiągnięć edukacyjnych w formie pisemnej. 

3. Uczeń lub jego rodzic może zwrócić się do nauczyciela składając 
pisemną prośbę o uzasadnienie ustalonej oceny. 

4. Nauczyciel uzasadniając ocenę odnosi się do stopnia opanowania 
wymagań edukacyjnych oraz aktywności ucznia uzasadnienie oceny 
może mieć formę informacji ustnej lub pisemnej.  

5. Sprawdzone i poprawione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu 
na lekcji natomiast rodzice na zebraniach lub spotkaniach 
indywidualnych. 

6. Wszystkie formy dokumentacji dotyczące oceniania nauczyciel 
przechowuje do końca roku szkolnego, którego dokumentacja 
dotyczy. 

7. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego 
udostępniana jest rodzicom w sekretariacie Szkoły, w obecności 
pracownika Szkoły, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia. 
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ROZDZIAŁ VI 

NAUCZYCIELE 

§ 32 

Przy zatrudnianiu nauczycieli zwraca się uwagę na kwalifikacje 
zawodowe, umiejętności pedagogiczne, wychowawcze i osobowość 
kandydata.  

§ 33 

Zadania nauczycieli, ich odpowiedzialność za wyniki pracy dydaktyczno 
– wychowawczej, opiekuńczej, psychologicznej oraz bezpieczeństwo 
powierzonych im uczniów określa Karta Nauczyciela.  

§ 34 

Szczegółowe przydziały czynności wszystkich pracowników ustala 
Dyrektor Szkoły.  

§ 35 

Nauczyciel realizuje cele i zadania Szkoły zgodnie z niniejszym 
Statutem. 

PRAWA NAUCZYCIELI 

§ 36 



 27Statut Szkoły Podstawowej Montessori

Nauczyciel ma prawo do:  

1. Pracy w warunkach poszanowania godności osobistej, 

2. Wyboru jednego z obowiązujących programów nauczania, 
podręcznika, form i metod pracy w nauczaniu swojego przedmiotu,  

3. Egzekwowania od uczniów określonych przez siebie wymagań 
zgodnych z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Decydowania o 
ocenach cząstkowych, semestralnych, rocznych z nauczanego 
przedmiotu zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,  

4. Wystawiania ocen z zachowania (nauczyciel wychowawca) zgodnie z 
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, udzielania wyróżnień i kar 
zgodnie z postanowieniami Statutu,  

5. Aktywnego współtworzenia wizerunku Szkoły,  

6. Współudziału w formułowaniu regulaminów wewnątrzszkolnych i 
Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły,  

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

§ 37 

Do obowiązków nauczycieli należy:  

1. Wykonanie zadań wyznaczonych w arkuszu organizacyjnym Szkoły,  

2. Realizowanie programu nauczania i wychowania w powierzonych mu 
klasach,  

3. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,  

4. Przestrzeganie porządku i dyscypliny,  

5. Wykonywanie poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora 
Szkoły,  

6. Uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej,  
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7. Wystawianie ocen zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania,  

8. Pomaganie uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,  

9. Podejmowanie szkolenia celem zdobycia nowych kwalifikacji zgodnie 
z wymogami obowiązujących przepisów,  

10. Prowadzenie dokumentacji w zakresie własnego przedmiotu oraz 
dokumentacji wychowawcy klasy,  

11. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  

12. Przygotowanie niezbędnych środków dydaktycznych,  

13. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć. 

  

ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY 

§ 38 

Do zadań nauczyciela wychowawcy należy:  

1. Realizowanie postanowień Programu Wychowawczego Szkoły,  

2. Rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym, a także między 
wychowankami i społecznością szkolną,  

3. Współpraca z nauczycielami uczącymi w klasie,  

4. Współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,  

5. Prowadzenie spotkań z rodzicami,  

6. Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat każdego 
ucznia, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,  
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7. Ustalenie oceny z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym 
Systemem Oceniania,  

8. Prowadzenie dokumentacji każdego ucznia i dokumentacji szkolnej 
(arkusz ocen, świadectwo, dziennik lekcyjny, itp.),  

9. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych, oraz 
innych uroczystości szkolnych,  

10. Dbanie wraz z uczniami o estetykę przydzielonej sali lekcyjnej.  

§ 39 

1. Prawa pracowników Szkoły nie będących nauczycielami: 

a) Pracownik ma prawo do wykonywania pracy zgodnie z 
 warunkami określonymi w umowie o pracę,  

b) Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę, 
c) Warunki pracy odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

2. Obowiązki pracowników szkoły nie będących nauczycielami: 

a) Pracownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu pracy 
w Szkole, 

b) Pracownik ma obowiązek przestrzegania przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole, 

c) Pracownik ma obowiązek dbania o dobro Szkoły, chronienie 
jej mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić na szkodę pracowników i uczniów 
Szkoły. 

§ 40 

Pracownik szkoły nie przestrzegający postanowień Statutu Szkoły oraz 
zarządzeń Dyrektora może być ukarany.  

§ 41 
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Nauczyciel może propagować metody pracy, doświadczenia, innowacje 
w Szkole, w szczególności poprzez współpracę z placówkami 
doskonalenia nauczycieli, szkołami, instytucjami i organizacjami 
kulturalnymi.  

ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

§ 42 

1. Uczniowie przyjmowani są do Szkoły na prośbę rodziców, z którymi 
Dyrektor przeprowadza rozmowę.  

2. Dokumentami wymaganymi przy przyjęcia ucznia do Szkoły jest 
osobiste poświadczenie rodziców, zawierające dane z aktu urodzenia 
dziecka, PESEL dziecka oraz dane o jego zameldowaniu.  

3.  Do klasy programowo wyższej przyjmowani są uczniowie na 
podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza 
ocen, wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.  

4. Do Szkoły ma możliwość uczęszczać 40 uczniów, w przypadku, gdy 
liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc, o przyjęciu do 
Szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. W przypadku braku miejsc rodzice dziecka mają możliwość zapisania 
go na listę rezerwową. 

6. Uczeń przyjęty do Szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność 
legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 
umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.  

7.  Szczegółowe zasady współpracy rodziców ze szkołą w przypadku 
dzieci wymagających szczególnej opieki (np. dzieci z orzeczeniami z 
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Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, obcojęzyczne) ustala 
Dyrektor Szkoły, po konsultacji z wychowawcą klasy, do której 
dziecko zostanie przyjęte.  

PRAWA UCZNIA 

§ 43 

Uczeń ma prawo do:  

1. Nauki i rozwoju w warunkach poszanowania godności osobistej,  

2. Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności, talentów,  

3. Uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i kołach 
zainteresowań,  

4. Zdobycia informacji na temat wymagań edukacyjnych z 
przedmiotów i kryteriów oceniania zachowania,  

5. Informacji na temat zakresu wymagań i sposobów sprawdzania 
osiągnięć,  

6. Ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,  

7. Tygodniowego rozkładu lekcji, zgodnego z zasadami higieny 
umysłowej,  

8. Wniesienia prośby do Dyrektora za pośrednictwem rodziców o 
przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego,  

9. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie 
zaświadczenia lekarza specjalisty,  

10. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej i indywidualnego toku 
nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

11. Obecności nauczyciela wspomagającego (w przypadku dzieci z 
orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, oraz 
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uczniów obcojęzycznych) na zasadach ustalonych przez Dyrektora 
Szkoły,  

12. Składania skarg, w przypadku naruszenia jego praw, w 
następującym trybie:  

a) skargę może złożyć uczeń lub jego rodzic, 

b) skarga musi być złożona na piśmie do Dyrektora Szkoły, 

c) o terminie i trybie rozpatrzenia skargi dyrektor informuje 
ucznia i jego rodzica.  

OBOWIĄZKI UCZNIA 

§ 44 

Uczeń ma obowiązek:  

1. Przestrzegania regulaminów obowiązujących w Szkole,  

2. Przestrzegania zaleceń i zarządzeń Dyrektora i Rady Pedagogicznej, 

3. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w 
życiu szkoły, przygotowywać się do nich, a także właściwie 
zachowywać się w czasie ich trwania,  

4. Przestrzegać zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 
innych pracowników szkoły,  

5. Przestrzegać ustalonych zasad w czasie lekcji,  

6. Punktualnie przychodzić na zajęcia,  

7. Uzupełniać braki wynikające z absencji,  

8. Przebywać na terenie szkolnym w czasie trwania zajęć oraz podczas 
przerw,  

9. Dbać o wygląd i czystość swojej sali lekcyjnej,  
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10. Nie korzystać w szkole z telefonu komórkowego, a także innych 
sprzętów elektronicznych mających możliwość fotografowania, 
nagrywania i odtwarzania,  

11. Dbać o higienę osobistą, zadbaną fryzurę,  

12. Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i kolegów, zgłaszać 
nauczycielowi lub dyrektorowi wszelkie fakty naruszenia tego 
bezpieczeństwa. 

  

SKREŚLENIE UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW 

§ 45 

Ucznia może być skreślony w listy uczniów za: 

1. Posiadanie, sprzedaż, rozprowadzanie lub zażywanie narkotyków,  

2. Posiadanie lub spożycie alkoholu na terenie szkoły lub w czasie zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych,  

3. Fałszerstwo dokumentów szkolnych,  

4. Nielegalne wykorzystania nagrania fragmentu lub całości przebiegu 
lekcji lub innych zajęć szkolnych w Internecie i innych środkach 
masowego przekazu,  

5. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu.  

PROCEDURA SKREŚLENIA UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW 

§ 46 

1. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy 
uczniów w przypadkach określonych w §46 ust. 3 Statutu. Skreślenie 
następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej. 



 34Statut Szkoły Podstawowej Montessori

2. Skreślenie z listy uczniów ucznia objętego obowiązkiem szkolnym., 
może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, uczeń ten, na wniosek 
dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty 
do innej szkoły.  

3. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w przypadku: 
a) zachowań niebezpiecznych i agresywnych, zagrażających 

życiu i bezpieczeństwu innych, 
b) używania, rozprowadzania i nakłaniania do używania 

środków odurzających i narkotycznych, alkoholu lub tytoniu 
przez ucznia, 

c) stwierdzonego, ponownego w okresie trzech miesięcy po 
uprzednim pisemnym upomnieniu i powiadomieniu rodziców, 
zachowania naruszającego czyjąś godność osobistą lub 
własność osobistą, 

d) zalegania z płatnościami czesnego (dłużej niż 2 miesiące), 
e) utajenia przez rodziców choroby lub zaburzenia, będącego 

zagrożeniem dla innych osób. 
3. Rodzice zostają niezwłocznie powiadomieni o wszczęciu procedury 

związanej z wydaniem decyzji o skreślenia z listy uczniów. Decyzja 
zawiera uzasadnienie. 

4. Od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów, rodzicom przysługuje 
prawo odwołania do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  za 
pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od jej 
otrzymania. 

5. Skreślenie ucznia z listy wymaga pisemnego powiadomienia 
Dyrektora Szkoły rejonowej o zaprzestaniu spełniania obowiązku 
szkolnego. 

ROZDZIAŁ VIII 

RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZNIÓW 

§ 47 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i 
kształcenia dzieci. Szkoła oferuje rodzicom wszechstronną pomoc w 
zakresie upowszechniania wiedzy o wychowaniu i funkcjach 
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opiekuńczo-wychowawczych rodziny w formie spotkań, konferencji i 
wykładów. 

§ 48 

Rodzice mają prawo do:  

1. Zapoznania się z dokumentami Szkoły: Statutem, Programem 
Wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,  

2. Informacji na temat wymagań edukacyjnych z poszczególnych 
przedmiotów,  

3. Uzyskania porad odnośnie wychowania i dalszego kształcenia 
dziecka,  

4. Rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,  

5. Obejrzenia prac pisemnych dziecka, 

6. Uczestnictwa w uroczystościach szkolnych,  

7. Zwrócenia się do Dyrektora o dostosowanie warunków sprawdzianu 
do indywidualnych potrzeb ucznia na podstawie orzeczenia Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego o 
chorobie przewlekłej. 

§ 49 

Do zadań rodziców należy:  

1. Respektowanie i przestrzeganie zasad zawartych w Statucie,  

2. Współpraca z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną w sprawach 
wychowania i kształcenia dzieci,  

3. Systematyczne i punktualne posyłanie dziecka na zajęcia szkolne, 
systematyczne uczestniczenie w zebraniach z rodzicami,  
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4. Zapoznanie się z regulaminami wewnątrzszkolnymi, pisemne 
usprawiedliwianie każdej nieobecności dziecka w szkole w terminie 
dwóch tygodni od powrotu dziecka do szkoły,  

5. Nie posyłanie lub niezwłoczne odebranie dziecka ze szkoły w 
przypadku pojawienia się objawów choroby, 

6. Poinformowanie nauczyciela lub Dyrektora o zwolnieniu ucznia z 
lekcji (rodzic bierze w tym czasie pełną odpowiedzialność za 
dziecko),  

7. Informowanie wychowawcy klasy o dłuższej nieobecności dziecka,  

8. Pomoc w organizacji różnych imprez szkolnych,  

9. Dbanie o schludny wygląd dziecka. 

  

§ 50 

Formy współpracy szkoły z rodzicami  

1. Zebrania z rodzicami organizowane co najmniej 3 razy w roku 
szkolnym,  

2. Dodatkowe spotkania zwoływane przez Dyrektora, Radę 
Pedagogiczną, wychowawcę klasy,  

3. Konsultacje  z nauczycielami,  

4. Indywidualne rozmowy w razie trudności w nauce, problemów 
wychowawczych lub zdrowotnych dziecka, 

5. Warsztaty szkoleniowe mające na celu zapoznaniu rodziców z celami 
i programami kształcenia, wychowania i opieki, organizacją procesu 
nauczania i uczenia się oraz wynikającymi z nich zadaniami dla 
Szkoły i rodziców. 
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ROZDZIAŁ IX  
 

SPOSOBY ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE 
WOLONTARIATU 

§ 51.  

1. W szkole organizuje się szkolny klub wolontariusza.  
2. Wyznaczone cele i działania szkolnego klubu wolontariusza:  

a) Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej 
propagowaniem;  

b) Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, 

c) Kształtowanie postaw prospołecznych tj. np. cierpliwość 
oraz poszanowanie i zrozumienie drugiego człowieka, 

d) Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

e) Kształtowanie umiejętności działania w zespole, 

f) Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach, 

g) Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i 
lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.  

3.Obszary działania - aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na 
dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne oraz środowisko 
pozaszkolne. 

4.Środowisko szkolne:  

a) Udział w akcjach wewnątrzszkolnych „Czytanie dzieciom - 
przedszkolakom oraz pierwszoklasistom”. 

b) Organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki 
w nauce w ramach koleżeńskich korepetycji.  

5. Środowisko pozaszkolne - współpraca ze: 

a) Stowarzyszeniem Dzieciom i Młodzieży Wędka im każdego 
Człowieka,
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b) Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu,
c) Inne realizowane przez wolontariuszy działania będą 

dopisywane w ciągu roku szkolnego.

6. Sposób realizacji działań: 
a) Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i 

godzin wychowawczych. 
b) Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy. 
c) Poznanie obszarów pomocy. 
d) Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej. 
e) Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy, 
f) Zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie 

podczas rozmów, prowadzonych przez nauczycieli i 
doświadczonych wolontariuszy, 

g) Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej,

h) Systematyczne zebrania członków wolontariatu,
i) Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom 

starszym,

ROZDZIAŁ X 
 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLENEGO SYSTEMU DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 

§ 52. 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje 
ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego 
przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia;  

2. System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach 
rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane 
efekty, metody pracy. WSDZ jest częścią planu profilaktyczno-
wychowawczego szkoły. Adresatami projektu są uczniowie, ich 
rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces doradczy;  

3. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i 
zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, 
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potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, ma plany na 
przyszłość. 

4. Wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję 
decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia.

5. Na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na 
temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy.

6. Na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki 
(temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, 
zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, 
czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, 
wpływ rodziny , aktywność własna jednostki.

7. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i 
rozwijają się w toku życia człowieka.

8. Działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i 
realizowane wg harmonogramu pracy szkoły.

9. WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i 
nauczycielami (Radą Pedagogiczną).

10.WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i 
koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki 
czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter. 

11.Cele WSDZ: 
a) Cel główny  - Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru 

drogi dalszego kształcenia i zawodu, konieczność kształcenia 
u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych 
do prawid łowego funkcjonowania w różnych rolach 
zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej 
społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań 
wychowawczo – doradczych. 

b) Cele szczegółowe  - Uczniowie: 
       - rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania    
         barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji  
         społecznych;  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      - wiedzą ,jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje  
        i talenty;  

       - posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia.  

12.Nauczyciele: 
a) potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;  

b) rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje;  

c) wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają 
informacji, lub kierują do  
specjalistów;  

d) znają ofertę szkół, zasady rekrutacji;  

e) włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy 
w proces orientacji i  
doradztwa zawodowego w szkole.  

13.Rodzice: 
a) znają swoje dziecko; 
b) są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”;  

c) znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu;  

d) znają ofertę szkół, zasady rekrutacji;  

e) wiedzą, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach 
trudnych;  

f) angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje 
zawody, zakłady pracy).  

14.Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, 
psycholog szkolny, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne 
osoby wspomagające działania doradcze. Wspólne planowanie działań 
systemowych przez specjalistów i nauczycieli, pozwoli podzielić się 
poszczególnymi zadaniami adekwatnie do posiadanej przez nich 
wiedzy, doświadczeń, kompetencji w obszarze wychowania, 
przedsiębiorczości, doradztwa i orientacji zawodowej. 
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15.Formy, metody i techniki pracy doradczej. Formy pracy adresowane 
do uczniów: 

a) Badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze 
prowadzone w szkole (wywiad, kwestionariusz ankiety). 

b) Zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu 
świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i 
kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich 
predyspozycji zawodowych;  

c) Warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze 
stresem; 

d) Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach;  

e) Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;  

f) Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów; 

g)  Udzielanie indywidualnych porad uczniom;  

h) Organizowanie wycieczek.  

16.Oczekiwane efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w szkole: 

a) Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów; 

b) Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i 
zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich 
dzieci; 

c) Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli 
oraz rodziców; 

d) Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe;  

e) Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania 
szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych 
wyborów.  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17.Ewaluacja - Doradca zawodowy na koniec roku sporządzi 
sprawozdanie na podstawie ankiety ewaluacyjnej lub rozmowy z 
uczniami. 

ROZDZIAŁ XI 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

§ 53 

1.  Działalność Szkoły finansowana jest: 
a)  ze środków własnych organu prowadzącego Szkołę, 
b) z opłat wnoszonych przez rodziców, 
c) z dotacji budżetu gminy, 
d) darowizn i zapisów osób prawnych i fizycznych, 

2. Środkami finansowymi dysponuje organ prowadzący. 
3. Wysokość wpisowego i czesnego ustala Organ Prowadzący na dany 
rok szkolny nie później niż do 31 maja poprzedniego roku szkolnego. 

§ 54 

Zasady regulowania zobowiązań finansowych rodziców 
1. Rodzice zapisując dziecko do szkoły wnoszą wpisowe w wysokości 

ustalonej przez organ prowadzący. 
2. Opłata wpisowa obejmuje zryczałtowane koszty przygotowania 

stanowiska pracy ucznia. 
3. Wpisowe nie podlega zwrotowi, niezależnie od przyczyn rozwiązania 

umowy. 
4. Wymiar opłat (czesnego) za szkołę rozłożony jest maksymalnie na 12 

wpłat miesięcznych, wnoszonych od września do sierpnia. 
5. Opłaty winny być wniesione z góry, w terminie do dnia 5 danego 

miesiąca, za który czesne jest należne, przez cały okres trwania 
umowy, niezależnie od ewentualnej nieobecności ucznia. 

6. Opłat dokonuje się na konto Szkoły przelewem bankowym. 
7. Szkoła zawiera umowę z Rodzicami na czas określony. 
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8. Umowa może zostać rozwiązana przez Rodziców z zachowaniem 3- 
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
miesiąca, z tym że w przypadku wypowiedzenia złożonego w okresie 
od 28 lutego do 31 maja danego roku szkolnego umowa wygasa z 
dniem 31 sierpnia tego samego roku. 

ROZDZIAŁ XII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 55 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

2. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
3. Wszelkie regulaminy obowiązujące w Szkole są zatwierdzane przez 

Dyrektora i nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem. 
4. Zmiany w statucie jak też decyzja o likwidacji szkoły należą do 

kompetencji organu prowadzącego Szkołę. Tryb likwidacji określają 
odrębne przepisy. 

5. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o rodzicach ucznia dotyczy 
to również prawnych opiekunów dziecka. 

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w 
oparciu o obowiązujące przepisy prawa.  

7. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 


