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STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO 

W CIESZYNIE 
 

Rozdział I  

Nazwa, typ i cel Szkoły. 

 

§1  

 

1. Szkoła posiada nazwę: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego. 

 

2. Edukacja odbywa się w siedzibie Szkoły przy Placu Kościelnym 5, przy czym edukacja klas 

VII-VIII może odbywać się  przy ulicy Sienkiewicza 2. 
 
 

§2  
 

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego zwana w dalszej części statutu Szkołą, jest 

niepubliczną szkołą podstawową. Cykl kształcenia trwa 8 lat i jest realizowany w oparciu 

o obowiązujące przepisy, dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych. 
 
 

§3  

 
Celem Szkoły jest wszechstronne wykształcenie oraz wychowanie człowieka w oparciu o zasady 
etyki chrześcijańskiej oraz protestancki etos pracy. 
 
 

§4 

 

1. Szkoła  zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny oraz fizyczny 

w warunkach poszanowania ich godności osobistej, wolności światopoglądowej                     

i wyznaniowej.  

 

2. Szkoła tworzy możliwość rozwijania talentów i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. 

  

3. Szkoła gwarantuje indywidualizację procesu nauczania podczas lekcji, a także  poprzez 

podział na grupy ćwiczeniowe z języków obcych oraz informatyki. 

 

4. Szkoła prowadzi edukację  w  oddziałach o liczbie uczniów do 22. W wyjątkowych 

przypadkach Zarząd TE może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby uczniów w oddziale do 

24. 

 

 

§5  
 

1. Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe 

obowiązkowych przedmiotów ustalonych dla szkół podstawowych przez MEN, prowadzi 

dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla publicznych szkół podstawowych. 
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2. Zasady klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania egzaminów uczniów klas I-VIII   

są określone w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu 

Szkoły. 

 

 

§6 

 

Szkoła zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone 

dla publicznych szkół podstawowych. 

 

Rozdział II  

Prowadzenie Szkoły. 

 

§7  

 

Organem prowadzącym Szkołę jest Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy, 

posiadające osobowość prawną oraz statutowy zapis umożliwiający prowadzenie szkół. 
 
 

§8  
 
1. Do kompetencji i zadań Zarządu Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy 

należy: 

1) nadanie statutu Szkole i jego nowelizacja, 

2) powoływanie  i odwoływanie dyrektora, 

3) ustalanie wysokości czesnego i wpisowego, 

4) rozpatrywanie odwołań uczniów bądź ich rodziców od sankcji nałożonych na ucznia za 

nieprzestrzeganie postanowień statutu, 

5) przyjmowanie sprawozdania z nadzoru, 

6) przyjmowanie w terminie do 31 sierpnia protokołu z przygotowania Szkoły do rozpoczęcia 

zajęć w nowym roku szkolnym, 

7) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Szkoły, 

8) zatwierdzanie planów finansowych Szkoły, 

9) rozstrzygania sporów pomiędzy pozostałymi organami Szkoły, 

10) podejmowanie  decyzji  o likwidacji Szkoły, 

11)  zatwierdzanie zasad rekrutacji na dany rok szkolny, 

12)  wyrażanie zgody na realizację innowacji, eksperymentu wymagającego nakładu 

finansowego. 

 

Rozdział III  

Organy Szkoły oraz ich zadania. 

 

§9  
 
Organami Szkoły są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 
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§10  

 

1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 

1) kierowanie całokształtem działalności Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły, 

3) opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych Szkoły, a w szczególności 

arkusza organizacyjnego, regulaminu Szkoły, rocznego planu pracy, tygodniowego rozkładu 

zajęć określającego organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, 

4) opracowywanie planów remontowych Szkoły, 

5) organizowanie i kierowanie pracą Rady Pedagogicznej, 

6) przydzielanie zakresu obowiązków nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, 

7) ocenianie okresowe nauczycieli, 

8) pełnienie nadzoru pedagogicznego, 

9) sprawowanie opieki nad uczniami oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki, 

10)  współdziałanie z rodzicami uczniów, 

11) prowadzenie dokumentacji uczniowskiej i pracowniczej, 

12) współdziałanie z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim, 

13) powoływanie komisji do przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych  i poprawkowych, 

14) organizowanie i przeprowadzanie sprawdzianu zgodnie z procedurami przyjętymi w Szkole, 

15) organizowanie procesu kształcenia w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego, dostosowywanie wymagań do potrzeb rozwojowych                          

i edukacyjnych oraz  możliwości psychofizycznych ucznia, 

16) wnioskowanie do Zarządu TE  o wprowadzenie zmian do statutu Szkoły, 

17) powoływanie Wicedyrektora za zgodą organu prowadzącego oraz ustalanie zakresu 

obowiązków. 

 

 

§11 

 

1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele bez względu na wymiar czasu pracy i rodzaj 

zawartej z nimi umowy. Rada Pedagogiczna działa poprzez uchwalony przez siebie regulamin. 

Rada Pedagogiczna jest organem doradczym i opiniodawczym dla Dyrektora Szkoły.  

 

2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej w szczególności należy: 

1) zatwierdzanie planu pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 

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

3)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub 

placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, nowelizacji 

Wewnątrzszkolnego  Oceniania, zatwierdzania programu wychowawczego Szkoły oraz 

szkolnego programu profilaktyki, 

6) ustalanie planu realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy Szkoły, 

7) uchwalanie programu wychowawczo- profilaktycznego.  

 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
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2) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

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

 

4. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 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. 

 

5. Rada Pedagogiczna może przygotować projekt statutu Szkoły lub jego nowelizację                      

i przedstawia go do uchwalenia organowi prowadzącemu szkołę. 

 

6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły. 

 

7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,   

w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady 

Pedagogicznej. 

 

8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem Rady 

 

9. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności szkoły. 

 

10. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać  dobra osobiste uczniów lub 

ich rodziców, a także  nauczycieli i innych  pracowników szkoły lub placówki. 

 

 

§12  
 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, będąca reprezentacją rodziców uczniów. 

 

2.  Zasady tworzenia Rady Rodziców, a także regulamin jej pracy uchwala ogół rodziców.  

 

3. Rada Rodziców wspiera działalność statutową Szkoły. Może występować do Zarządu 

Towarzystwa Ewangelickiego, Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej z wnioskami                       

i opiniami dotyczącymi spraw Szkoły. 

 

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

z dobrowolnych składek  rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa 

regulamin. 

 

5. Fundusze, o których mowa w ust.4, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 
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dysponowania  funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

 

 

§13  

 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, będący jedyną reprezentacją ogółu uczniów. 

Wybierany  jest na okres jednego roku szkolnego w demokratycznych wyborach.  

 

2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły, uchwalany jest przez ogół 

uczniów. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji 

podstawowych praw ucznia, takich jak: 

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

wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem Szkoły może podejmować działania  z zakresu 

wolontariatu. 
 

Rozdział IV  

Organizacja Szkoły 

 

§14  

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 
 

§15  
 

Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem ramowego planu nauczania 

do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza Zarząd Towarzystwa 

Ewangelickiego do 30 maja każdego roku. Arkusz organizacyjny Szkoły określa liczbę 

pracowników, liczbę godzin danego przedmiotu, zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych 

i innych zajęć pozalekcyjnych. 
 
 

§16  
 

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor Szkoły przygotowuje i ustala 

tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych 

zajęć edukacyjnych. 
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§17 

 

Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym; godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

 
 

§18  
 
Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi 

zwanemu dalej wychowawcą, który m.in. zobowiązany jest zapoznać się z warunkami życia swoich 

wychowanków. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności jeden 

wychowawca prowadzi swój oddział w etapie edukacji klas I-III, a drugi wychowawca w etapie 

edukacji klas IV-VIII.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę wychowawcy. 
 

Rozdział V 

Prawa i obowiązki pracowników . 

 

§ 19 

1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem następuje na podstawie umowy o pracę  lub umowy 

zlecenia. Warunkiem zatrudnienia  nauczyciela  jest złożenie podania o pracę oraz dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

2. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi nawiązuje się na podstawie 

umowy o pracę. Zakres obowiązków oraz ich odpowiedzialność określa dyrektor Szkoły. 

 

§20  

 

1. Wymiar czasu pracy nauczyciela  oraz jego wynagrodzenie określa Regulamin Wynagrodzeń 

Pracowników Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego uwzględniający 

obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

 

2. Szczegółowymi zadaniami nauczyciela są: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 

3) dbałość o klasę, pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, 

4) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

5) obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, 

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

7) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,  

8) czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał, 

9) współpraca z rodzicami, 

10) organizacja działalności gospodarczej na rzecz klasy i szkoły, 

11) zapoznanie się uczniów z regulaminami pracowni, w których odbywają się zajęcia, 

12) przedstawienie dróg ewakuacji na lekcjach wychowawczych, 

13) poinformowanie uczniów, komu należy zgłaszać sytuacje wypadkowe, 
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14) przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły (dyrektor), 

15) realizowanie na lekcjach wychowawczych tematyki związanej z profilaktyką prozdrowotną 

(stres, uzależnienie), 

16) organizowanie kursów pierwszej pomocy i pomocy przedmedycznej dla nauczycieli 

i uczniów dotyczących ochrony i promocji zdrowia (np. gazetki), 

17) dokonanie wyboru programu nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora, 

18) przedstawienie wybranego programu Radzie Pedagogicznej i wpisanie go na listę szkolnego 

planu nauczania na dany rok szkolny, 

19) nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z podstawą programową. 

 

3. Pracownicy szkoły mają prawo do: 

1) wynagrodzenia za swoją pracę, 

2) zgłaszania dyrektorowi wniosków dotyczących lepszego funkcjonowania szkoły, 

3) urlopu, 

4) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów, 

5) nauczyciele mają prawo: 

a) wyboru programu nauczania i podręcznika, 

b) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, 

c) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego. 

 

4. W szkole istnieje stanowisko pedagoga i psychologa szkolnego. Do zakresu ich działań należy 

w szczególności: 

1) rozpoznawanie przy współpracy z wychowawcą klasowym warunków rodzinnych, 

zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów; 

2)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,    

a także wspieranie mocnych stron ucznia, 

3) udzielenie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym uczniom, 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej        

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 

5) inspirowanie oraz przeprowadzanie działań o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym 

i resocjalizacyjnym, 

6) udzielenie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 

w wychowaniu własnych dzieci, 

7) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze, 

8) opracowanie  programu profilaktycznego zatwierdzonego przez dyrektora po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, 

9) składanie pod koniec semestru sprawozdania ze swojej pracy, 

10) dokumentowanie swojej pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

11) w ramach realizacji zadań przeprowadzenie współpraca z odpowiednimi placówkami 

oświatowymi, sądowymi, policją, stosownie do potrzeb współdziałanie z innymi 

podmiotami, 

12) opracowywanie oraz dokonywanie ewaluacji profilaktyki szkolnej, 

13)  prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

gromadzenie w przedmiotowej dokumentacji wyłącznie danych niezbędnych do realizacji 

celu ich przetwarzania, jak również zabezpieczenie dokumentacji oraz zawartych w niej 

informacji i danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadniona modyfikacją, 

zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także wykorzystywanie tych 

danych wyłącznie do celów służbowych. 



8 

 

5. W szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy 

w szczególności: 

1) praca pedagogiczna z czytelnikami, która obejmuje: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, biograficznych, rzeczowych 

i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o książkowych nowościach 

wydawniczych, 

c) rozmowy z czytelnikami o książkach, 

d) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru 

lektury, 

e) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji 

w formie pracy indywidualnej z czytelnikami, zajęć grupowych (lekcje biblioteczne) 

w miarę możliwości wycieczek do biblioteki pozaszkolnej, 

f) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, organizacjom młodzieżowym i kołom 

zainteresować potrzebnych im materiałów, pomoc w organizowaniu pracy z książką, 

czasopismem we wszystkich formach procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz 

w przygotowaniu przez różne grupy społeczności szkolnej imprez czytelniczych, 

g) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie, 

h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu 

czytelnictwa w szkole na posiedzeniach rad pedagogicznych dwa razy w roku, 

i) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek, 

j) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej 

uczniów (np. konkursów czytelniczych, spotkań z autorami książek, wystawy); 

2) praca organizacyjna, która obejmuje: 

a) gromadzenie zbiorów, 

b) ewidencję zbiorów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 

c) opracowanie biblioteczne zbiorów (opracowanie techniczne, klasyfikacyjne, 

katalogowanie), 

d) selekcję zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych), 

e) konserwację zbiorów (oprawa i naprawa), 

f) organizację księgozbioru podręcznego, 

g) organizację udostępniania zbiorów, 

h) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna, uzgadnianie stanu 

majątkowego; 

3) współpraca z rodzicami, która obejmuje: 

a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, 

b) informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów (np. na zebraniach rodzicielskich), 

c) popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej (np. organizowanie wystaw 

książek o tematyce pedagogicznej), 

d) udział  rodziców w imprezach czytelniczych. 

 

6. W szkole zatrudniony jest wychowawca świetlicy. Do zadań wychowawcy świetlicy należy 

w szczególności: 

1) organizowanie uczniom pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego mających 

na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, umiłowań i uzdolnień- organizowania zajęć w tym 

zakresie, 

4) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków i uzdolnień, kultury życia 

codziennego, 
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5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, ekologicznej, kształtowanie nawyków higieny 

i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia, 

6) rozwijanie samorządności i samodzielności oraz społecznej aktywności, 

7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy. 

 

7. Stałą opiekę zdrowotną nad uczniami w siedzibie szkoły sprawuje zgodnie ze swoimi 

uprawnieniami zawodowymi pielęgniarka szkolna. Do zadań pielęgniarki szkolnej należy: 

1) wykonywanie i interpretowanie badań przesiewowych, 

2) współudział w przygotowaniu powszechnych lekarskich badań uczniów i wykorzystywanie 

wyników tych badań, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi, 

4) udział w organizowaniu i wykonywaniu szczepień ochronnych, 

5) udzielanie pomocy w przypadkach nagłych zachorowań uczniów i pracowników szkoły,  

6) udział w planowaniu i realizacji edukacji zdrowotnej uczniów, pracowników szkoły 

i rodziców, 

7) sprawowanie kontroli warunków higieniczno-sanitarnych, 

8) współpraca z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, rodzicami, dyrektorem szkoły 

i radą pedagogiczną w ramach realizacji zadań.  

 

8. W szkole  powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa, który odpowiada za: 

1) przeprowadzenie działań zgodnych z opracowanymi procedurami, wytycznymi dla 

pracowników szkoły w sytuacjach trudnych, 

2) znajomość technik interweniowania pracowników szkoły i radzenia sobie w sytuacjach 

wymagających podjęcia odpowiedniej interwencji, 

3) posiadanie wiedzy na temat procedur bezpieczeństwa i występujących zagrożeń 

w środowisku lokalnym, 

4) umiejętność komunikowania się ze wszystkimi podmiotami, udzielania informacji zwrotnej 

oraz ocenę skutków zaproponowanych działań, 

5) udzielanie informacji i wsparcia społeczności szkolnej, 

6) diagnozę pojawiających się w szkole zagrożeń, 

7) analizę potrzeb szkoły, 

8) oceną stanu bezpieczeństwa, 

9) wnioskowanie o podjęcie działań, 

10) wnioskowanie o ujęcie niezbędnych priorytetów, 

11) stałe monitorowanie zachowania ucznia, 

12) opracowanie i kontrolowanie przestrzegania szkolnych procedur, 

13) podejmowanie działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, 

14) aktywizację rodziców, 

15) koordynowanie działań związanych z rozwiązywaniem problemów wychowawczych 

i opiekuńczych, 

16) współpracę z dyrektorem, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas, rodzicami, 

uczniami zaś poza szkołą z : kuratorium oświaty, policją strażą miejską, prokuraturą, sądem 

dla nieletnich, innymi instytucjami w ramach realizacji działań. 

 

9. Początkującemu nauczycielowi, do chwili uzyskania pierwszej oceny pracy, pomocy 

merytorycznej i metodycznej udziela dyrektor szkoły lub przydzielony przez dyrektora 

nauczyciel- mentor, do zadań,  którego należy między innymi: 

1) zapoznanie młodego nauczyciel z obowiązującymi programami i podstawami 

programowymi, przykładowymi rozkładami materiału nauczania, przykładowym planem 

pracy wychowawczej, sposobem prowadzenia dokumentacji szkoły, podstawową lekturą 

metodyczno-przedmiotową, sposobem przygotowania konspektów, 

2) pomoc w przygotowaniu środków dydaktycznych, 
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3) pomoc w rozwiązywaniu problemów natury wychowawczej, 

4) zwracanie uwagi na postawę nauczyciela (np. stosunek do uczniów, rodziców, 

współpracowników), 

5) włączanie nauczyciela w krąg zagadnień szkolnych, 

6) zapraszanie nauczyciela na lekcje koleżeńskie, spotkania z rodzicami itp. 

 

 

§21  

 

1. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych oblicza się na podstawie Regulaminu.   

Wynagrodzeń Pracowników Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego. 

 

2. Pracownicy szkoły mają prawo do 

1) wynagrodzenia za swoją pracę, 

2) zgłaszania dyrektorowi wniosków dotyczących lepszego funkcjonowania szkoły, 

3) urlopu, 

4) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów. 

 

3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników załączony jest do akt osobowych. 
 
 

§22  

  

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły mogą się ubiegać wszyscy absolwenci przedszkoli, 

uczniowie innych szkół bez względu na pochodzenie społeczne, narodowość, obywatelstwo       

i wyznanie. Rodzice, prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do złożenia w wyznaczonym 

terminie podania i karty zdrowia. 

 

2. Szczegółowe zasady rekrutacji do klasy I, terminy naboru na dany rok szkolny uchwala Zarząd 

TE na wniosek dyrektora. 

 

3. Nabór uczniów do klas II-VIII Szkoły odbywa się w ramach wolnych miejsc na podstawie listy 

rankingowej sporządzonej w oparciu o: 

1) wynik rozmowy kwalifikacyjnej, 

2) wynik testu sprawdzającego, 

3) oceny i opinie ze szkoły poprzedniej, 

Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych obowiązkowych 

zajęć realizowanych w Szkole w odniesieniu do szkoły, z której uczeń przychodzi, są uzupełniane  

na warunkach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego  zajęcia edukacyjne w danym oddziale. 

 

4. Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest zaakceptowanie dokumentów obowiązujących 

w Szkole: Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego  Oceniania. Dyrektor Szkoły ma prawo prosić 

rodziców lub opiekunów o przedstawienie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-

pedagogicznej. W przypadkach wątpliwych dyrektor Szkoły ma prawo wystąpić do organu 

prowadzącego szkołę o podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do Szkoły. 

 

5. Na wniosek rodziców naukę  może rozpocząć  dziecko, które  w danym roku kalendarzowym  

zakończy  6 lat pod warunkiem, że korzystało z wychowania  przedszkolnego w roku szkolnym 

poprzedzającym  rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię         

o możliwości rozpoczęcia  nauki  w szkole podstawowej  wydaną przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 
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publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

 

 

§23  

 

1. Szkoła przyjmuje następujące prawa ucznia: 

1) każdy uczeń posiada prawo do znajomości swoich praw, 

2) każdy uczeń posiada prawo do dochodzenia swoich praw, 

3) każdy uczeń ma prawo do nauki, 

4) każdy uczeń ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa w zabawach         

i życiu kulturalnym, 

5) każdy uczeń ma prawo do równego traktowania wobec prawa, 

6) każdy uczeń ma prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz 

wszelkimi formami przemocy psychicznej lub fizycznej,  

7) każdy uczeń ma prawo do ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie 

prywatne, rodzinne, czy też korespondencję, 

8) każdy uczeń ma prawo do ochrony przed bezprawnymi zamachami na jego honor    

i reputację, 

9) każdy uczeń ma prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów we wszystkich 

sprawach jego dotyczących, 

10) każdy uczeń ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, 

11) każdy uczeń ma prawo do dostępu do informacji z różnych źródeł, 

12) każdy uczeń ma prawo do swobodnego zrzeszania się, 

13) każdy uczeń ma prawo do ochrony zdrowia, 

14) każdy uczeń ma prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym lub 

wykonywaniem niebezpiecznych lub szkodliwych prac, 

Ponadto każdy uczeń ma prawo do: 

15) zapoznania się z programem nauczania jego treścią celami i stawianymi 

wymaganiami, 

16) jawnej i motywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

17) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, w porozumieniu z dyrektorem, 

18) redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

19) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu       

z dyrektorem, 

20) bycia członkiem Samorządu Uczniowskiego, który jest reprezentantem uczniów 

szkoły, 

21) składania wniosków i opinii za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego we 

wszystkich sprawach szkoły w tym w sprawach dotyczących realizacji wymienionych 

powyżej podstawowych praw uczniów (organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów), 

22) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości ucznia, 

23) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

24) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

25) opieki przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej                   

i życiowej, 

26) indywidualnego programu lub toku nauki po uzyskaniu stosownej opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej i Rady Pedagogicznej, 
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27) informacji udzielonej przez dyrektora Szkoły o organizacji, terminach 

przeprowadzania i warunkach udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach, do 

których przystępuje dobrowolnie, 

28) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, 

podczas zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych, organizowanych przez szkołę poza 

jej terenem. 

 

2. Rodzice mają prawo: 

1) do bezpłatnego dostępu do informacji na temat swojego dziecka w zakresie  nauczania , 

wychowania i opieki, 

2) rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania, 

3) wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych, 

4) partnerskiego współdziałania i wspierania organów szkoły. 

 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny z poszanowaniem godności człowieka 

i nie zaniedbywać ich, 

2) poświęcać swój czas i uwagę dzieciom w nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły 

skierowane na osiągnięcia celów nauczania i wychowania, 

3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informowanie wychowawcy 

o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiania nieobecności dziecka na 

piśmie zgodnie z zasadami regulaminu szkoły, 

4) informowania wychowawcy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowania 

dziecka, 

5) zapoznać się ze Statutem Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Ocenianiem, 

6) uczestniczyć w zebraniach rodziców (zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku 

roku szkolnego. 

 

 

§24  

 

1. Uczniowie są zobowiązani do: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia Szkoły, 

2) dbałości o honor i tradycje Szkoły, 

3) systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne, 

4) przedkładania usprawiedliwień nieobecności na lekcjach w ustalonym przez wychowawcę 

czasie -  dokonywanych przez rodziców lub opiekunów, przy czym: 

a) decyzję o długotrwałym zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje      

dyrektor szkoły na wniosek lekarza wypisany na druku szkolnym, 

b) rodzice mogą usprawiedliwiać jednorazowe zwolnienia z lekcji w-f, 

c) uczeń mający zwolnienie lekarskie może przebywać pod opieką rodziców tylko na 

pierwszych i ostatnich lekcjach. Na lekcjach środkowych uczeń musi uczęszczać na 

zajęcia w-f. 

5) aktywnego uczestnictwa w lekcjach, rzetelnego przygotowania się do nich, rozszerzania 

wiedzy zdobytej na lekcjach w miarę własnych zdolności i możliwości, wykonywania poleceń 

nauczyciela i nie przeszkadzania nauczycielowi w prowadzeniu zajęć (przynosi podręczniki, 

zeszyty i przybory szkolne), 

6) przestrzegania form kulturalnego zachowania się w Szkole i poza Szkołą a w szczególności 

okazywania szacunku rodzicom, nauczycielom i osobom starszym, otaczania opieką słabszych, 

7) poszanowania mienia szkolnego, 

8) dbałości o utrzymanie czystości i estetyki pomieszczeń szkolnych, 
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9) przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i zgłaszanie istniejących 

zagrożeń, 

10) uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych organizowanych przez Szkołę (wycieczki, 

imprezy kulturalno – oświatowe), 

11) świadomego włączania się w ruch ekologiczny, chronienia przyrody i przeciwstawiania się 

przejawom jej degradacji, 

12) noszenia schludnego i skromnego stroju (na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój 

galowy - biała bluzka/koszula, granatowe lub czarne spodnie/spódnica), 

13) wyłączania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych przed rozpoczęciem 

lekcji a także zajęć w terenie. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania filmów aparatem 

komórkowym bądź innym sprzętem do tego przeznaczonym bez zgody nauczyciela lub innego 

pracownika Szkoły, 

14) kulturalnego zachowania się podczas lekcji i przerwy (nie biegać, nie krzyczeć, nie stanowić 

zagrożenia dla uczniów oraz pracowników szkoły), 

15) uczęszczania na lekcje religii organizowane przez szkołę. 

 
 

§25  

 

1. Nagrody stosowane w szkole: 

1) Nagradzane są: 

a) osiągnięcia w nauce, 

b) wzorowa postawa i zachowanie, 

c) osiągnięcia sportowe, 

d) zaangażowanie w pracach społecznych na rzecz szkoły, 

e) brak absencji. 

2) Formy nagród: 

a) pochwała wychowawcy klasy, 

b) pochwała dyrektora szkoły, 

c) dyplom uznania, 

d) list pochwalny dyrektora do rodziców, 

e) wpis na świadectwie szkolnym w rubryce: „szczególne osiągnięcia", 

f) świadectwo z wyróżnieniem, 

g) nagroda książkowa. 

 

2. Kary stosowane w szkole: 

1) Kary stosuje się za: 

a) nieprzestrzeganie statutu Szkoły oraz regulaminu uczniowskiego, a w szczególności: 

b) nieusprawiedliwioną absencję, 

c) nieprzestrzeganie zasad kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli        

i innych pracowników szkoły, a także do osób poza szkołą, 

d) niszczenie mienia szkoły, 

e) uleganie nałogom. 

2) Formy kar: 

a) ustne upomnienie wychowawcy, wobec zespołu klasowego, 

b) pisemna nagana wychowawcy z wpisem do dziennika, 

c) ustne upomnienie dyrektora szkoły, 

d) pisemna nagana dyrektora szkoły z wpisem do dziennika, 

e) list dyrektora powiadamiający rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka, 

f) wykonanie prac społecznych na rzecz klasy lub szkoły, 

g) zawieszenie prawa udziału w imprezach klasowych (obowiązkowy w tym czasie udział 

w zajęciach dydaktycznych np. w klasie równoległej), szkolnych, 
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h) obniżenie oceny z zachowania, 

i) zawieszenie w pełnieniu funkcji w Samorządzie Uczniowskim, 

j) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

k) skreślenie z listy uczniów. 

 

3. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zniszczone przez ucznia mienie 

szkolne. 

 

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) o przyznanej uczniowi nagrodzie 

lub zastosowanej wobec niego karze.  

 

5. Od kar przysługuje odwołanie: 

1) od kar nałożonych przez wychowawców klas przysługuje uczniom  odwołanie do dyrektora 

Szkoły, 

2) od kar nałożonych przez dyrektora szkoły uczniom  przysługuje odwołanie do organu 

prowadzącego Szkołę, 

3) odwołania rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia pisemnego odwołania, 

4) do rozpatrzenia odwołania dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie: 

a) dyrektor Szkoły jako przewodniczący, 

b) pedagog, 

c) wychowawca, 

d) opiekun samorządu uczniowskiego,, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

Wychowawca może być zwolniony z pracy w komisji odwoławczej na jego prośbę. 

Wówczas powołuje się innego nauczyciel, który ma częsty kontakt z uczniem. 

5) Komisja ma prawo: 

a) podtrzymać karę, 

b) złagodzić jej wymiar, 

c) anulować karę. 

 

 

§26  
 

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach: 

1) jeżeli nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, 

2) za zgodą Zarządu TE jeżeli nie zostało opłacone czesne przez trzy kolejne miesiące, 

3) jeżeli rażąco lekceważy statut Szkoły oraz obowiązki szkolne w szczególności gdy: 

a) dopuścił się kradzieży, wymuszenia, wyłudzenia, 

b) stosował lub zajmował się dystrybucją używek (środki odurzające), 

c) namawiał, nakłaniał do czynu moralnie zabronionego, 

d) naruszył nietykalność cielesną innych osób (pobicie z uszczerbkiem zdrowia), 

e) rażąco i rozmyślnie obrażał godność innych. 

 

2. Ostateczną decyzję o skreśleniu ucznia podejmuje dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej. 

 

3. W przypadku skreślenia z listy uczniów przysługuje odwołanie do organu prowadzącego 

nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Szkoły. 
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Rozdział VI 

Sposoby uzyskiwania środków na działalność Szkoły 

 

 

§27  
 
Szkoła korzysta z nieruchomości i majątku trwałego oddanego do jej dyspozycji przez organ 

prowadzący. Za powierzony majątek jest odpowiedzialny dyrektor Szkoły. Elementy składowe 

majątku są ujęte w księdze inwentarzowej. 

 
 

§28  

 

1. Środki finansowe na działalność Szkoły uzyskiwane przez organ prowadzący pochodzą z: 

1)  wpływów z wpłat czesnego, 

2) dotacji z gminy, 

3) darowizn, spadków, zapisów, 

4) ze zbiórek i imprez publicznych, 

5) odsetek od kwot zdeponowanych w bankach, 

6) papierów wartościowych, 

7) działalności gospodarczej organu prowadzącego, 

8) innych źródeł, w szczególności z programów współfinansowanych przez Unię Europejską. 

 

 

Rozdział VII  

Przepisy końcowe 

 

§29  

 

Szkoła używa pieczęci: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego. 

 

§30  
 
Nowelizacja statutu przez TE następuje w formie uchwały na wniosek Rady Pedagogicznej. 

 
 

§31  
 
W przypadku dwukrotnej znaczącej nowelizacji statutu dyrektora czyni się odpowiedzialnym za 

przygotowanie tekstu jednolitego statutu i przedstawienie go do uchwalenia Zarządowi 

Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy. 
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§32  

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, a w szczególności dziennik elektroniczny, Księgę 

Uczniów, arkusze ocen uczniów, księgę protokołów Rady Pedagogicznej, kronikę Szkoły. 

 
 

§33  
 
Decyzję o likwidacji Szkoły podejmuje Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego najpóźniej na 

6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego. 

 

 

§34  

Szkoła może rozpocząć i prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę klas szkolnych. 

 

 

§35  

 

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym Statutem decyduje Zarząd Towarzystwa 

Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy, biorący pod uwagę przy ich rozstrzyganiu zasady            

i przepisy ogólnie obowiązujące w szkołach publicznych. 
 
 

§36  

 

1. Przyjmuje się następujący tryb zaznajomienia z postanowieniami statutu: 

1) nauczyciele zapoznają się ze statutem, co potwierdzają pisemnie, 

2) wychowawcy otrzymują kserokopię statutu do zapoznania rodziców i uczniów 

z postanowieniami statutu. 

 

 

§37  

 

Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od 1 września 2017r.  

 

 


