
	
	
	
	
	
	
	
	
Statut	
Szkoły	Podstawowej	nr	1	
im.	Jana	Pawła	II	
w	Mońkach	
	

Stan prawny na dzień 16.09.2020 r  
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Podstawa prawna  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z późniejszymi zmianami) 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r Nr 97 poz. 674, 
z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramo-
wych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z dnia 19 czerwca 
2001 r.) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w spra-
wie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia 
z jednych typów szkół do innych Dz. U. Z dnia 23 lutego 2004 r.) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w spra-
wie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Z dnia 25 lutego 2002 r.) 

6. Rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru peda-
gogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji 
niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym 
można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz. U. Nr89/04 poz.845/) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r.zmieniające roz-
porządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkól (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222) 

8. Rozporządzenie MENiS z dnia 7.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199/04 poz. 2046) 

9. Rozporządzenie MEN z dn. 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów 
i sprawdzianów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami. (Dz. U. nr 83/07 
poz. 562, Dz. U. 130/07 poz. 906). 

10. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. „zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach pu-
blicznych” 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szko-
łach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 843).  

12. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie 
organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z późniejszymi zmianami. 
13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz. 59, z później-
szymi zmianami. 
  



 

 3 

Rozdział I 
 Informacje ogólne 

§ 1  

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr1 im Jana Pawła II w Mońkach. 
2. Siedzibą szkoły są: Mońki, ul. Planetarna 13. 
3. Organem prowadzącym jest Gmina Mońki, organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

jest Kurator Oświaty województwa podlaskiego w Białymstoku. 
4. Szkoła jest publiczną  ośmioklasową szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży. 
5. W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne i  sportowe.6.Szkoła posiada własny 

obwód szkolny zatwierdzony Uchwałą Nr VIII/56/99 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 
15 marca 1999 r. 

6. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, biblioteka i stołówka. 
7. Szkoła jest jednostką budżetową prowadzi obsługę finansowo-księgową własnej jednostki, 

a także takich placówek jak: Szkoła Podstawowa w Boguszewie, Szkoła Podstawowa w 
Kuleszach. 

Rozdział II 
Ceremoniał szkolny z wykorzystaniem sztandaru 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Mońkach 

§ 2  

1. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru 
szkolnego i samej celebracji sztandaru. 

2. Ceremoniał szkolny jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uro-
czystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogra-
mem uroczystości i imprez szkolnych oraz ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 1 w Moń-
kach 

§ 3  

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej Oj-
czyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru wy-
magają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do 
prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania. 

2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablo-
cie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

3. Poczet sztandarowy tworzą uczniowie klas VI-VIII wyróżniający się w nauce o nienagan-
nej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: Chorąży (sztandarowy) 
i asysta. 

4. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas 
oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.  

5. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończe-
nia roku szkolnego). 

6. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandaro-
wego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 
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7. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.  
1) Uczeń – ciemne spodnie, biała koszula 
2) Uczennice – białe bluzki i ciemne spódnice 

8. Insygnia pocztu sztandarowego:  
1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym 

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 
2) białe rękawiczki. 

  
9. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:  
1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2) ślubowanie klas pierwszych 
3) święto szkoły 16.10 
4) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości 
5) uroczyste zakończenie roku szkolnego 
6) uroczystości składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej 

§ 4  

1. Chwyty sztandaru:  
1) postawa zasadnicza – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wy-

sokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa 
ręka jak w postawie zasadniczej. 

2) postawa "spocznij" - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadni-
czej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij". 

3) postawa "na ramię" – chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na 
prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta 
wzdłuż drzewca. 

4) postawa „prezentuj” – z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i 
pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Na-
stępnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na 
całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej". 

5) salutowanie sztandaru w miejscu – wykonuje się z postawy   prezentuj- "Chorąży robi 
zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość 
jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" prze-
nosi sztandar do postawy "prezentuj". 

6) salutowanie sztandarem w marszu z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy 
salutowaniu w miejscu.  

2. Komendy: 
1) „na prawo patrz” - pochyla sztandar 
2) „baczność” - bierze sztandar na ramię 

§ 5  

2. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru: 

  
1) Wprowadzenie sztandaru 
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Lp. Komendy 
Opis sytuacyjny za-
chowania się uczest-
ników po komendzie 

Poczet sztandarowy Sztandar 

1. „Proszę o po-
wstanie” 

Uczestnicy powstają 
przed wprowadze-

niem sztandaru 

przygotowanie do 
wejścia postawa na ramię 

2. 
„Baczność, 

sztandar 
wprowadzić” 

Uczestnicy w posta-
wie "zasadniczej" 

- Wprowadzenie 
sztandaru 

- zatrzymanie na 
ustalonym miej-
scu 

- w postawie "na ramię 
w marszu" 

- postawa "prezentuj" 

3. "Do hymnu" jak wyżej postawa zasadnicza postawa "salutowanie w 
miejscu" 

4. „Po hymnie” uczestnicy w posta-
wie "spocznij" spocznij - postawa "prezentuj" 

- postawa "spocznij" 

5. „Można 
usiąść” uczestnicy siadają spocznij postawa "spocznij" 

 
2) Wyprowadzenie sztandaru 

1. „Proszę o po-
wstanie” 

uczestnicy powstają 
przed wyprowadze-

niem sztandaru 
spocznij postawa "spocznij" 

2. 
"Baczność, 

sztandar wy-
prowadzić 

uczestnicy w posta-
wie zasadniczej 

postawa zasadnicza 
wyprowadzenie 

sztandaru 

- postawa "zasadnicza" 
- postawa "na ramię w 

marszu" 
3. „Spocznij” uczestnicy siadają   

  

3. Ceremoniał przekazania sztandaru.  

Lp. Komendy 
Opis sytuacyjny za-

chowania się 
uczestników 

Poczet sztanda-
rowy Sztandar 

1. „Proszę o po-
wstanie” 

uczestnicy wstają postawa "spocznij" - postawa "spocznij" 

2. „Poczet 
sztandarowy 
oraz nowy 
skład pocztu 
(lub wytypo-
wani ucznio-
wie kl. VII) 
do przekaza-
nia sztandaru 
– wystąp” 

uczestnicy postawa 
"zasadnicza" nowy 
skład pocztu wystę-
puje i ustawia się z 
przodu sztandaru 

postawa "zasadni-
cza" 

- postawa "zasadnicza" 
- postawa "prezentuj" 
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3. "Baczność"- 
sztandar 
przekazać 

uczestnicy postawa  
 zasadnicza 

dotychczasowa asy-
sta przekazuje insy-
gnia ustawia się 
obok nowej asysty 
po lewej i prawej 
stronie 

- chorąży podaje sztan-
dar jednej z asysty, 

- przekazuje szarfę po-
tem rękawiczki 

- następnie odbiera 
sztandar i przekazuje 
go nowemu chorą-
żemu i mówi: 

"Przekazujemy Wam 
sztandar szkoły-symbol 
patriotyzmu i tradycji, no-
ście go z dumą i honorem" 
- Sztandar w postawie 

"spocznij" 

4. "Baczność, 
ustępujący 
poczet odma-
szerować. 
Spocznij" 

uczestnicy w posta-
wie zasadniczej na-
gradzają barwami 
ustępujący poczet, 
który przechodzi na 
wyznaczone miejsce 

- postawa zasad-
nicza 

- postawa "spocz-
nij" 

- postawa "prezentuj" 
- postawa "spocznij" 

5. "Baczność, 
sztandar wy-
prowadzić” 

postawa "zasadni-
cza" 

postawa "zasadni-
cza", wyprowadze-
nie sztandaru 
 

- postawa "zasadnicza" 
- postawa "na ramię w 

marszu" 

6. „Spocznij” uczestnicy siadają     
   

4. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych  

Lp. Komendy 
Opis sytuacyjny 
zachowania się 

uczestników 
Poczet sztandarowy Sztandar 

1. „Proszę o po-
wstanie” 

Uczestnicy wstają     

2. „Bacz-
ność sztandar 
wprowadzić” 

Uczestnicy w posta-
wie zasadniczej 

wprowadzenie sztan-
daru, zatrzymanie na 
ustalonym miejscu 

- -postawa "na ramię w 
marszu" 

- -postawa zasadnicza  

3. "Do ślubowa-
nia" 

Uczestnicy w posta-
wie "zasadniczej" 
ślubujący podnoszą 
prawą rękę do ślu-
bowania (palce na 
wysokości oczu) 

Postawa "zasadni-
cza" 

- -postawa "prezentuj" 
- -postaw "salutowanie 

w miejscu" 
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4. "Po ślubowa-
niu" 

Uczestnicy "spocz-
nij" ślubujący 
opuszczają rękę 

Postawa "spocznij" - -postawa "prezentuj" 
- -postawa "zasadnicza" 

5. "Baczność, 
sztandar 
szkoły wypro-
wadzić” 

Uczestnicy postawa 
"zasadnicza" 

- postawa zasadni-
cza  

- wyprowadzenie 
sztandaru 

- - postawa "zasadni-
cza" 

- - postawa "na ramię w 
marszu"  

6. „Spocznij” Uczestnicy siadają     
 

§ 6  

1. Uczniowie klas pierwszych składają w październiku ślubowanie i otrzymują „Dyplom pa-
sowania na ucznia”. Tekst ślubowania: 

a) uczniów klas I:  
„Ja, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Pawła II w Monkach ślubuję: 
sumiennie i systematycznie uczyć się, wzorowo zachowywać, być dobrym, uczciwym 
i koleżeńskim, ślubuję: pomagać innym w potrzebie, okazywać szacunek starszym, dbać 
o dobre imię Szkoły.” 

b) członków Samorządu Uczniowskiego: 
„Ja członek Samorządu Uczniowskiego, wybrany przez społeczność uczniowską naszej 
Szkoły, ślubuję godnie reprezentować interesy koleżanek i kolegów wewnątrz i na ze-
wnątrz szkoły, dbać o działanie zgodne ze Statutem Szkoły, być bezstronnym i sprawie-
dliwym w rozstrzyganiu spraw uczniowskich, być łącznikiem między społecznością ucz-
niowską, a Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców 

c) absolwentów: 
„Ja uczeń klasy ósmej, dziś absolwent Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mońkach opuszczając 
tę Szkołę, ślubuję aktywną postawą przyczynić się do rozsławienia imienia Szkoły, którą 
dziś opuszczam; ślubuję: być w przyszłości dobrym i uczciwym Polakiem” 

§ 7  

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez ad-
ministrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uro-
czystościach pogrzebowych i innych. 

Rozdział III 
Cele i zadania szkoły 

§ 8  

Pracę szkoły wyznaczają trzy cele tj. kształcenie, wychowanie i sprawowanie opieki nad 
uczniami. Celem kształcenia jest zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie zaintere-
sowań i uzdolnień. Zapewnienie pełnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego 
w zgodzie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi uczniów. Zadanie to szkoła reali-
zuje w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności wyznaniowej i światopo-
glądowej. Ponadto w realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych. 
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Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. Realizuje usta-
lone przez MEN zasady klasyfikowania i promowania uczniów. 

§ 9  

Celem wychowania ucznia jest przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych 
i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wol-
ności. Zadanie to szkoła realizuje poprzez kształtowanie środowiska wychowawczego stosow-
nie do warunków jakie posiada i wieku uczniów. Ponadto szkoła realizując cel wychowawczy 
kształtuje poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 
Szkoła realizuje ten cel poprzez wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

§ 10  

Celem sprawowania opieki jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie 
szkoły, a także w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Zapewnienie uczniom rozwoju 
ich talentów i zainteresowań przy uwzględnieniu możliwości szkoły. Stworzenie odpowiednich 
warunków niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Dostosowuje treści i me-
tody nauczania do możliwości uczniów. 

§ 11  

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, jeżeli rodzice tych dzieci nie 
wyrażają zgody na nauczanie w szkołach i placówkach specjalnych, poprzez: 

2. tworzenie warunków do integracji w społeczności szkolnej, 
3. tworzenie właściwych warunków nauki zależnych od stanu zdrowia uczniów poprzez za-

pewnienie szczególnej opieki psychologicznej, 
4. kompensowanie mikro deficytów w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych, 
5. organizowanie nauczania indywidualnego, zajęć wyrównawczych lub innych form po-

mocy na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub badań lekar-
skich, 

6. ścisłą współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia w miarę możli-
wości finansowych, 

7. ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do na-
uki w domu, 

8. analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód 
utrudniających osiąganie dobrych wyników, 

9. obniżenie progu wymagań programowych z niektórych przedmiotów zgodnie z regulami-
nem klasyfikacji, oceniania i promowania 

10. zapewnienie integracji z dziećmi pełnosprawnymi. 

§ 12  

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 

5 uczniów niepełnosprawnych. 
3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów 

w oddziale może być niższa niż w ust. 2. 
4. Zajęcia w szkole trwają od godz. 8.00 do 15.20 
5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
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6. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia 
zachowując tygodniowy czas zajęć. 

7. W wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora szkoły zajęcia pozalekcyjne mogą od-
bywać się w soboty. 

8. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 
nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą klasy. 

1) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności dyrektor szkoły prze-
strzega zasady, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania, od-
powiednio w klasach I III i  IV– VIII. 

2) dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach na wniosek odpowiednio ⅔ uczniów 
i ich rodziców może zlecić wychowawstwo nauczycielowi lub zmienić wychowawcę 
po wysłuchaniu i zbadaniu zasadności wniesionego wniosku. 

§ 13  

Szkoła dostosowuje formy i metody kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne 
związane ze wcześniejszym kształceniem za granicą. 
 

Rozdział  IV 
Organy szkoły oraz ich kompetencje i współdziałanie. 

§ 14  

1. Organami szkoły są: 
1) dyrektor szkoły, 
2) wicedyrektor szkoły 
3) rada pedagogiczna, 
4) rada rodziców 
5) samorząd uczniowski. 

§ 15  

1. Szkołą kieruje dyrektor  
2. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 16  

Obowiązki dyrektora szkoły: 
1. Opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych (program dydaktyczny, wycho-

wawczy i opiekuńczy, arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć). 
2. Opracowanie godzin i czynności dodatkowych nauczycieli i pracowników niepedagogicz-

nych. 
3. Dobór kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. 
4. Kierowanie całokształtem działalności szkoły a w szczególności: 

1) nadzór nad spełnianiem obowiązku szkolnego, 
2) sprawowanie opieki nad uczniami poprzez stwarzanie warunków harmonijnego ich roz-

woju, 
3) współpraca z samorządem uczniowskim, 
4) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki, 
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5) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców oraz 
ocenianie efektów ich pracy, 

6) współpraca z radą rodziców, 
7) dbałość o mienie szkoły, 
8) realizowanie uchwał rady pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami stanowiącymi, 
9) dbałość o rozwój bazy materialno-technicznej szkoły, 
10) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 
11) współpraca z radą pedagogiczną, 
12) informowanie rady pedagogicznej o wynikach badań kontrolnych i spostrzeżeń poho-

spitacyjnych dwa razy w ciągu roku szkolnego, 
13) współdziałanie z zakładami kształcenia nauczycieli w  zakresie organizacji praktyk pe-

dagogicznych na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem 
szkoły i poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli, 

14) kierowanie do Kuratorium Oświaty (w szczególnie uzasadnionych sytuacjach) wnio-
sków o przeniesienie ucznia będącego w obowiązku szkolnym do innej szkoły.  

§ 17  

 
1. Uprawnienia dyrektora szkoły: 

1) wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 
2) zatrudnienia i zwolnienia pracowników w zgodzie z obowiązującymi przepisami, 
3) nagradzanie i premiowanie pracowników a także udzielanie kar porządkowych zgodnie 

z przepisami prawa pracy, 
4) dokonywanie formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, 
5) decydowanie o wewnętrznej organizacji placówki i jej bieżącego funkcjonowania, 
6) decydowanie o przeznaczeniu środków finansowych przyznanych na funkcjonowanie 

szkoły, 
7) wstrzymywanie realizacji uchwał rady pedagogicznej podjętych niezgodnie z przepi-

sami prawa, 
8) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, podpisywanie dokumentów i korespondencji, 
9) dysponowanie środkami finansowymi całej jednostki budżetowej z racji pełnienia funk-

cji jej kierownika: 
a) podział  środków finansowych na poszczególne placówki w porozumieniu z ich dy-

rektorami, 
b) decydowanie o bieżących wydatkach poszczególnych placówek przy uwzględnie-

niu pilności ich realizacji 
10) pełnienie bezpośredniego nadzoru nad główną księgową i specjalistą do spraw osobo-

wych, które zajmują się  obsługą finansową placówek wchodzących w skład jednostki 
budżetowej. 

11) możliwość wglądu w działalność finansową poszczególnych placówek  tworzących jed-
nostkę budżetową, 

12) powierza stanowisko w-ce dyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze oraz odwo-
łuje z nich po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę. 

§ 18  

Dyrektor szkoły odpowiada za: 
1. poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowywania oraz opiekę nad uczniami, 
2.  zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa i niniejszego statutu, 
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3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły i podczas zajęć organizowanych 
przez szkołę, 

4. higienę i stan sanitarny szkoły, 
5. celowość wykorzystania środków finansowych. 

§ 19  

1. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami 
prawa.  

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

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę 
lub placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. 

4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

§ 20  

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

2. Osoba pełniąca funkcję wicedyrektora wykonuje zadania zgodnie z podziałem kompeten-
cji i przydziałem czynności. 

3. Nadzór pedagogiczny: 
1) hospitowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
2) sporządzanie tygodniowego podziału pracy, 
3) sporządzanie planu dyżurów nauczycieli i odpowiedzialność za nie, 
4) sporządzanie kalendarza uroczystości szkolnych i ich realizacja, 
5) kontrola rozkładów materiału i planów wychowawczych, 
6) organizacja zastępstw, 
7) kontrola dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen, 
8) opieka nad organizacją i przebiegiem konkursów przedmiotowych i innych organizo-

wanych na terenie szkoły, 
9) opieka nad praktyką pedagogiczną studentów, 
10) zastępuje dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności. 

4. Zagadnienia wychowawcze i opiekuńcze. 
1) realizacja przedsięwzięć wynikających z planu wychowawczego szkoły, 
2) organizacja prac społecznych wewnątrz budynku szkolnego i wokół szkoły, 
3) czuwanie nad właściwą współpracą pedagoga szkolnego, rodziców w zakresie wycho-

wania zdrowotnego uczniów, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci 
oraz pracy opiekuńczej. 

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
1) nadzorowanie działalności personelu szkoły na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 

w zakresie przestrzegania przepisów BHP, 
2) kontrola prawidłowego pełnienia dyżuru przez nauczycieli i obsługę w czasie przed 

lekcjami i w przerwach międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym planem dyżurów, 
3) kontrola stanu obiektu i terenu szkolnego pod względem BHP, 
4) okresowa kontrola stanu urządzeń technicznych i zajęć. 



 

 12 

§ 21  

1. Rada Pedagogiczna 
1) Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele, 
2) przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły, 
3) zebrania plenarne Rady Pedagogicznej mogą być organizowane przez jej  przewodni-

czącego, przez organ prowadzący szkołę  lub na wniosek ⅓ członków Rady. 
4) zebrania plenarne Rady organizuje się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, 
po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. 

5) uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ człon-
ków Rady, 

6) Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności a jej posiedzenia są proto-
kołowane w formie elektronicznej i przechowywane są w postaci papierowej i elektro-
nicznej, 

7) w posiedzeniach Rady mogą brać udział osoby nie będące jej członkami. Osoby te mają 
głos doradczy i uczestniczą w posiedzeniach Rady na zaproszenie jej przewodniczą-
cego. 

8) dyrektor szkoły może zaprosić osobę niebędącą członkiem Rady Pedagogicznej po po-
zytywnej opinii przynajmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej 

9) członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć do-
bro osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

§ 22  

1. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej 
1) uchwalanie regulaminu własnej działalności, 
2) zatwierdzanie planów pracy szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania po zaopi-

niowaniu przez rodziców i Samorząd Uczniowski, 
3) podejmowanie uchwał w  sprawie wyników klasyfikowania i promocji uczniów, 
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 
6) przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian. 
7) ustalenie  planu  doskonalenia zawodowego 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje: 
1) arkusz organizacyjny szkoły, 
2) tygodniowy rozkład zajęć w szkole, 
3) decyzje dyrektora w sprawie wydatkowania środków finansowych, 
4) decyzje o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
5) propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału godzin i czynności dodatkowych w 

tym wychowawstw, 
6) Rada Pedagogiczna wykonuje zadania Rady Szkoły w szczególności: 

a) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych 
szkoły, 

b) opiniuje i występuje z inicjatywami w sprawach zajęć pozalekcyjnych, przedmio-
tów nadobowiązkowych i uchwala statut szkoły, 

7) Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o 
odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora szkoły o odwołanie nauczycieli 
z innej funkcji kierowniczej szkoły, 
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8) podejmuje uchwały w sprawie wydłużenia obowiązku szkolnego ucznia. 

§ 23  

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentują ogół rodziców uczniów. 
2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybra-

nych w tajnych wyborach. 
3. Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu Rady Rodziców uchwalonego przez 

ogólne zebranie rodziców. 
4. Wybory do rad oddziałowych i organów Rady Rodziców odbywają się w  głosowaniu taj-

nym. 
1) lista kandydatów do Rady Rodziców nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalo-

nych dla danego oddziału lub organu, 
2) do Rady Rodziców wybrani zostają kandydaci, uczestnicy prawomocnego zebrania wy-

borczego, którzy uzyskali 50 % oraz jeden głos, 
3) wybory odbywają się na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o cha-
rakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczy-
cieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz po-
trzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia, 
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 
lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym 
nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 
uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców może gro-
madzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatko-
wania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin  Rady Rodziców. 

§ 24  

Samorząd Uczniowski  
1. W szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski. 
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Działalność Samorządu określa regulamin samorządu, którego projekt przedstawia dyrek-

tor do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej. 
4. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

1) występowania do Rady Pedagogicznej i Dyrektora we wszystkich sprawach dotyczą-
cych pracy szkoły, 

2) redagowania gazetki szkolnej, 
3) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej. Prawo to samorząd re-

alizuje w porozumieniu z Dyrektorem szkoły i wychowawcami, 
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4) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 
5) zapoznawania uczniów z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wy-

maganiami, 
6) wystawiania jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

5. Na terenie szkoły mogą działać inne organizacje uczniowskie po uprzednim wyrażeniu 
zgody na ich funkcjonowanie przez Dyrektora szkoły. 

§ 25  

 Zasady współdziałania organów szkoły. 
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci 

poprzez: 
1) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie przedsta-

wianych przez wychowawcę na początku roku szkolnego, na spotkaniu we wrześniu, 
2) znajomości przepisów dotyczących wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfiko-

wania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, ze znajomością któ-
rych zapoznaje dyrektor szkoły na ogólnym zebraniu Rady Rodziców w pierwszym 
okresie nauki,  

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zacho-
wania, postępów i przyczyn trudności w nauce w trybie ustalonym przez wychowawcę 
na pierwszym spotkaniu, 

4) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na te-
mat pracy szkoły, 

5) częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji, 
dyskusji na tematy wychowawcze oraz podanie informacji o postępach uczniów w na-
uce ustala się raz na kwartał, 

6) dopuszcza się możliwości organizacji spotkań w innych terminach na prośbę wycho-
wawcy, ⅔ ogółu rodziców danej klasy lub z ważnych pilnych potrzeb szkoły określo-
nych przez Dyrektora. Spotkania należy organizować w wolnym czasie od zajęć. 

§ 26  

1. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który: 
1) zapewnia każdemu możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w grani-

cach swoich kompetencji, 
2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, 
3) zapewnia bieżącą wymianę  informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i 

planowanych działaniach i decyzjach, 
4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły. 

§ 27  

1. Spory powstałe pomiędzy dyrektorem szkoły, a pozostałymi organami w zależności od 
przedmiotu sporu rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedago-
giczny. 

2. Spory powstałe pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor. 
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Rozdział  V 
Organizacja szkoły. 

§ 28  

1. Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą dzieci od klasy  I do klasy VIII 
włącznie. 

2. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecz-
nych, rekolekcyjnych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organi-
zacji danego roku szkolnego. 

3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i organem prowa-
dzącym szkołę może podjąć decyzję o dodatkowym dniu wolnym od zajęć, jeśli przypada 
on między dwoma dniami świątecznymi lub jest to piątek po dniu świątecznym pod wa-
runkiem realizacji zajęć przypadających w danym  dniu w wybraną sobotę.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem 
do kuratora oświaty o udzielenie dnia wolnego od zajęć, pod warunkiem zrealizowania 
zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę. 

5. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. 
6. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre-

śla arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez or-
gan prowadzący szkołę. 

7. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę stanowisk kierowni-
czych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin 
przedmiotowych i zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 
organ prowadzący szkołę. 

8. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jed-
norocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obo-
wiązkowych, określonych planem nauczania i programem szkolnym dopuszczonym do 
użytku szkolnego przez MEN i zatwierdzonym przez radę pedagogiczną. 

9. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania 
przedszkolnego na zasadzie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Mońki 
i dyrektorem szkoły. 

10. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na za-
jęciach wychowania fizycznego,  

1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w 
oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.  

2) w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na 
grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 8a można dokonywać za zgodą organu pro-
wadzącego szkołę, 

3) zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII prowadzone są w grupach liczą-
cych od 12 do 26 uczniów. 

11. Liczba uczniów w klasie integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodo-
stępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego.  Za zgodą organu prowadzącego dopuszcza się tworzenie oddzia-
łów integracyjnych z mniejszą niż 3 liczba uczniów niepełnosprawnych. 

12. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygo-
towaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uza-
sadnionych przypadkach w szkołach tych można zatrudnić pomoc nauczyciela. 
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13. W oddziałach sportowych liczba uczniów wynosi co najmniej 20. Szkolenie sportowe jest 
prowadzone w ramach zajęć sportowych według programu szkolenia sportowego opraco-
wanego przez nauczycieli prowadzących dany oddział. 

14. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wycho-
wawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie 
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i hi-
gieny pracy. 

15. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zaję-
cia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dziennych zajęć ustala 
nauczyciel. 

16. W dni  wolne od zajęć szkoła może organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, im-
prezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne 

§ 29  

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 
w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 
min., zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie 
zajęć. 

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

3. Przerwy między lekcyjne trwają po 10 minut, przerwy po 4 i 5 godzinie lekcyjnej – 
20 minut po 6 godzinie - 5 minut. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godzinie 8ºº. 

4. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, koła zainteresowań i zajęcia specjalistyczne mogą 
być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, mię-
dzy oddziałowych, między klasowych i między szkolnych, a także podczas wycieczek 
i wyjazdów. Czas trwania zajęć ustala się zgodnie z pkt. 2. 

5. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 są organizowane w ramach posiadanych przez 
szkołę środków finansowych. 

6. liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć pozalekcyjnych finansowa-
nych przez szkołę nie może być wyższa niż 8 osób, 

§ 30  

Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów mających trudności w na-
uce z niepełnosprawnością intelektualną według obowiązujących w tym zakresie przepisów 
oraz nauczanie indywidualne według potrzeb. 

§ 31  

W szkole funkcjonuje składnica akt, w której znajdują się zasoby archiwalne akt kategorii A 
i B oraz ewidencja akt osobowych. 

§ 32  

Szkoła umożliwia uczniom spożycie jednego gorącego posiłku w ciągu dnia w stołówce szkol-
nej. 
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§ 33  

Szkoła prowadzi obsługę finansowo - księgową placówek wchodzących w skład jednostki bu-
dżetowej. 

§ 34  

Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 
kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia 
między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoła wyższa. 

§ 35  

Ocenianie szkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nau-
czania opartych o podstawy programowe ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności, które 
szkoła uzna jako priorytetowe. 

1. Ocenę zachowania (końcoworoczną i śródroczną) począwszy od klasy IV ustala się we-
dług 6-cio stopniowej skali: 

1) wzorowe (wz) 
2) bardzo dobre (bdb) 
3) dobre (db) 
4) poprawne (pop) 
5) nieodpowiednie (ndp) 
6) -naganne (nag) 

2. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne osiągnięć edukacyjnych 
uczniów począwszy od kl. IV ustala się według poniższej skali: 

1) – stopień celujący cel (6) 
2) - stopień bardzo dobry bdb (5) 
3) - stopień dobry db (4) 
4) - stopień dostateczny dst (3) 
5) - stopień dopuszczający dop (2) 
6) - stopień niedostateczny ndst (1) 

3. Dopuszcza się stosowanie „+” i „–” w przypadku ocen cząstkowych 
4. Oceny z zachowania, bieżące i klasyfikacyjne śródroczne, i końcoworoczne w klasach I-

III są opisowe. 
5. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania, w którym uszczegółowiono ogólne 

zasady oceniania. 
6. Szkoła posiada procedury postępowania w przypadku egzaminu poprawkowego klasyfi-

kacyjnego oraz podwyższenia końcoworocznej oceny zachowania 
7. Procedury o których mowa w pkt. 6 zawiera WSO stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 
8. Ocenę z religii wlicza się do średniej. 
9. Zajęcia WDŻ obejmują uczniów kl. IV-VIII. Nie podlegają ocenie. Z uczestnictwa w za-

jęciach zwalnia się tylko tych uczniów, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły sprze-
ciw w formie pisemnej. 
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§ 36  

Świetlica szkolna 
1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która prowadzi zajęcia w grupach wychowaw-

czych (nie mniej niż 25 osób w grupie) według naboru dokonywanego każdego roku szkol-
nego we wrześniu. Ogólnym zadaniem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom 
oraz umożliwienie rozwoju ich indywidualnych zainteresowań. 

2. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy przedstawiają rodzice. Karta zgłoszenia dziecka 
do świetlicy stanowi załącznik do regulaminu świetlicy szkolnej 

3. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala Dyrektor Szkoły po konsultacji z wychowawcami 
świetlicy i uwzględnieniu potrzeb zgłaszanych przez rodziców uczniów zapisanych do 
świetlicy. 

4. Szczegółowe warunki korzystania ze świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy. 
5. Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu 

dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z 
zachowania.  

6. Świetlica działa w oparciu o roczny plan pracy opracowany przez wychowawców świe-
tlicy, który opiera się o założenia Statutu Szkoły i Regulaminu Świetlicy. 

§ 37  

1. Szkoła posiada własną bibliotekę. 
1) w bibliotece zatrudniony jest nauczyciel, obowiązki którego zostały określone w §40 

niniejszego statutu. 
2) z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele i rodzice w czasie wyznaczonym przez 

nauczyciela bibliotekarza. 
3) w ramach godzin bibliotecznych prowadzone są zajęcia inspirujące czytelnictwo 

uczniów.  
2. W bibliotece pracuje aktyw biblioteczny składający się z uczniów kl. IV-VIII. 

§ 38  

1. Szkoła funkcjonuje w murowanym dwupiętrowym budynku mieszczącym się przy ul. Pla-
netarnej 13. 

2. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada 21 pomieszczeń do nauki, salę gimna-
styczną, salkę do gimnastyki korekcyjnej, dwie sale komputerowe. 

3. Ponadto bibliotekę, świetlicę, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój 
pracowników księgowości, pomieszczenie kasowe, gabinet pedagoga, gabinet zastępcy 
dyrektora, gabinet pielęgniarski, szatnie, pomieszczenia socjalne dla pracowników ob-
sługi, łazienki dla dziewcząt, chłopców i personelu na każdej kondygnacji budynku, sześć 
szatni sportowych, natryski, dwa magazynki sportowe, pokój nauczycielski wychowania 
fizycznego. 

4. Na placu szkolnym funkcjonuje boisko do piłki nożnej. 
5. Szkoła dysponuje stołówką szkolną wraz z zapleczem  kuchennym. 
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Rozdział  VI 
Pracownicy szkoły i ich zadania 

§ 39  

1. W szkole dyrektor zatrudnia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Do zadań nauczyciela w szczególności należy: 
1) realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach i 

klasach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i w planie 
pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, 

2) wzbogacenie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, 
3) wnioskowanie o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora, 
4) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów ich zdolności i zainteresowania, 
5) udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpozna-

nie potrzeb uczniów, 
6) bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich 

uczniów, 
7) informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrektora a także Radę Pe-

dagogiczną o wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich uczniów na posiedze-
niach rad pedagogicznych klasyfikacyjno-promocyjnych, 

8) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w 
szkole i przez  inne instytucje wspomagające szkołę, 

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu i kół zainteresowań 
oraz innych zajęć w dzienniku elektronicznym lub papierowym. 

3. Do uprawnień nauczyciela należy: 
1) decydowanie w spawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków 

dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, 
2) decydowanie o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów, 
3) współdecydowanie o ocenie z zachowania uczniów, 
4) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów. 
4. Do odpowiedzialności służbowej nauczyciela przed dyrektorem szkoły i organem prowa-

dzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny należy w szczególności od-
powiedzialność za: 

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoi przedmiocie oraz klasie sto-
sownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał, 

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzie-
lonych, 

3) tragiczne skutki wynikłe z braku swojego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 
zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych dyżurów, 

4) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub 
na wypadek pożaru, 

5) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu 
przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia. 

§ 40  

1. Do zadań nauczyciela-wychowawcy należy: 
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1) programowanie i organizowanie procesu wychowania w klasie a w szczególności two-
rzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowanie ich do życia w zespole, rodzinie 
oraz w społeczeństwie, 

2) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między wychowankami i 
społecznością szkolną, 

3) przekształcenie klasy w grupę samowychowania i samorządności, 
4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich działań wycho-

wawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami wycho-
wawczymi, 

5) współpracowanie z rodzicami wychowanków, z Klasową Radą Rodziców, informowa-
nie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, 

6) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi komórkami opie-
kuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i do-
radztwa dla ich rodziców, 

7) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia / dziennik elektroniczny 
lub papierowy, arkusze ocen, świadectwa szkolne. 

2. Do zakresu uprawnień nauczyciela-wychowawcy należy: 
1) współdziałanie z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań 

wychowawczych na rok szkolny, 
2) uzyskanie pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wy-

woławczej od dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę, 
3) ustalanie oceny zachowania swoich wychowanków,  
4) wnioskowanie o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i material-

nych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i 
dyrektora szkoły. 

3. Nauczyciel-wychowawca odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego: 
1) służbowo za osiąganie celów wychowania w swojej klasie przed dyrektorem szkoły, 
2) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego 

klasy i szkoły, 
3) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trud-

nej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej, 
4) za prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej w swojej klasie. 

4. Nauczyciel-wychowawca może być odwołany z pełnienia swojej funkcji przez dyrektora 
szkoły w przypadkach: 

1) karygodnych zaniedbań w pełnieniu zadań wychowawcy, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej, 

2) na pisemną prośbę rodziców uczniów danej klasy podpisaną przez  ⅔ składu danej 
klasy i po udowodnieniu stawianych zarzutów. 

§ 41  

1. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 
2) ustalenie harmonogramu wypożyczeń, 
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, ustalenie harmo-

nogramu tych zajęć dla poszczególnych klas, 
4) dbanie o ład i porządek oraz bezpieczeństwo osób przebywających w bibliotece, 
5) informowanie dwa razy w roku szkolnym Radę Pedagogiczną o stanie czytelnictwa w 

poszczególnych klasach. 
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6) zorganizowanie aktywu bibliotecznego, 
7) uaktualnianie wykazu obowiązkowych lektur, 
8) pomoc w organizacji apeli i uroczystości szkolnych oraz wystroju szkoły, 
9) udział w pracach komisji powołanej przez dyrektora szkoły do przeprowadzenia skon-

trum w bibliotece raz na 5 lat i przy każdorazowej zmianie obsady personalnej biblio-
teki, 

10) zakupy nowego księgozbioru po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 
11) gromadzenie, opracowywanie i udostępniania uczniom podręczników, materiałów edu-

kacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych z dotacji rządowej. 

§ 42  

1. Nauczyciel wychowawca świetlicy odpowiada za: 
1) osiąganie celów wychowawczych i opiekuńczych szkoły, 
2) bezpieczeństwo powierzonych uczniów, 
3) prawidłowo prowadzoną dokumentację swojej działalności, 
4) poziom opieki sprawowanej nad uczniami. 

§ 43  

2. Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego należy: 
1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, 
2) dbanie o realizację obowiązku szkolnego, 
3) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji pro-

cesu dydaktycznego, 
4) prowadzenie zajęć profilaktyczno-resocjalizacyjnych z uczniami zagrożonymi i niedo-

stosowanymi społecznie. 

§ 44  

Zadania psychologa szkolnego. 
1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowa-

nie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia: 

2. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce: 
1) wstępne rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce, 
2) prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy uczniom i rodzicom, 
3) przekazywanie wychowawcom wskazań do pracy z uczniami.  

3. Udzielanie pomocy uczniom sprawiającym trudności wychowawcze: 
1) wstępne rozpoznawanie przyczyn zaburzeń zachowania i trudności wychowawczych, 
2) monitorowanie funkcjonowania uczniów na terenie szkoły, 
3) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad wychowawczych. 

4. Ukierunkowywanie metod i form pracy z uczniem zdolnym: 
1) konsultacje z wychowawcami klas i nauczycielami, 
2) poradnictwo dla rodziców, 
3) wspieranie funkcjonowania szkolnego ucznia, w tym uwzględnienie dostosowania wy-

magań edukacyjnych. 
5. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia 

odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycz-
nych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli: 
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6. Prowadzenie ewidencji uczniów zagrożonych i niedostosowanych społecznie: 
1) kontakt z wychowawcami klas, 
2) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, 
3) sporządzenie wykazu uczniów zagrożonych i niedostosowanych społecznie po I seme-

strze. 

7. Współtworzenie programów szkolnych – Wychowawczego, Profilaktyki, innych. 
8. Wspomaganie wychowawców w realizacji zadań oraz programów profilaktyczno-wycho-

wawczych i psychoedukacyjnych. 
9. Przeciwdziałanie patologii społecznej i profilaktyka uzależnień. 

1) współpraca z Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w zakresie 
realizacji działań profilaktycznych na terenie szkoły, 

2) koordynowanie na terenie szkoły działań związanych z Kampaniami profilaktycznymi, 
3) współpraca z Policją, 

10. Udzielanie na terenie szkoły pomocy psychologicznej wobec uczniów wymagających 
szczególnej opieki i pomocy wychowawczej:   

1) udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach społecznych i rodzin-
nych, 

2) konsultacje z wychowawcami klas, 
3)  zakładanie „Kart pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, uzgadnianie podejmowa-

nych działań wychowawczych.  
4) prowadzenie indywidualnej lub grupowej terapii z uczniami.  
5) konsultacje z rodzicami, udzielanie porad rodzicom,  
6) prowadzenie w razie potrzeby różnego typu zajęć wspomagających pracę wychowaw-

czą w zespole, 
7)  zapewnienie uczniom pomocy, stosownie do trudności, w odpowiedniej placówce spe-

cjalistycznej. 
11. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego: 

1) indywidualne rozmowy z uczniami, 
2) konsultacje z rodzicami, 
3) współpraca z Sądem, Policją oraz MOPS-em.   

12. Wspieranie wychowawców klas i nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów: 
1) bieżąca konsultacja problemów wychowawczych, 
2) prowadzenie działań o charakterze interwencyjnym. 

§ 45  

Zadania logopedy szkolnego: 
1. Przeprowadzenie wstępnych badań przesiewowych (na początku roku szkolnego).  
2. Diagnozowanie logopedyczne.  
3. Organizowanie pomocy logopedycznej.  
4. Tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniając indywidualne potrzeby 

uczniów. 
5. Współpraca z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, reedukatorem (wspieranie dzia-

łań wychowawczych i profilaktycznych). 
6. Działania w zakresie profilaktyki logopedycznej (zapobieganie powstawaniu zaburzeń ko-

munikacyjnych). 
7. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadami wymowy.  
8. Współpraca z rodzicami.  
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9. Kierowanie uczniów do odpowiednich specjalistów (laryngolog, ortodonta,) 
10. Prowadzenie terapii logopedycznej:  
11. objęcie opieką logopedyczną dzieci wymagających terapii,  
12. korygowanie wad wymowy,  
13. rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy, 
14. doskonalenie umiejętności wypowiadania się, 
15. wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego, 
16. systematyczne prowadzenie terapii indywidualnej bądź grupowej, 
17. stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego,  
18. usprawnianie procesów wzrokowo-ruchowo-słuchowych, 
19. udzielanie porad i wskazówek, 
20. prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych. 

§ 46  

Zadania nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie lekcji, zajęć 
i przerw na terenie obiektu szkolnego. 
1. Systematyczne kontrolowanie miejsc, gdzie odbywają się zajęcia. 
2. Usuwanie dostrzeżonych zagrożeń lub  niezwłoczne informowanie o tym dyrektora szkoły. 
3. Kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i reagowanie na przypadki samodziel-

nego opuszczania  przez uczniów zajęć lekcyjnych. 
4. Zapobieganie niebezpiecznym zabawom i zachowaniom (bójki, rzucani e kamieniami, 

wchodzenie na wysokie konstrukcje itp.) wszystkich uczniów. 
5. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadków (technika, chemia, fizyka pływalnia, 

boisko szkolne, sala sportowa) każdy prowadzący zajęcia musi zadbać szczególnie o: 
1) zabezpieczenie maszyn i urządzeń, 
2) uniemożliwienie dostępu uczniów do substancji trujących, 
3) opracowanie regulaminu pracowni, umieszczenie w nim zasad bezpieczeństwa i każ-

dorazowo na początku roku omówienie go z uczniami, 
4) sprawdzenie sprzętu na boisku szkolnym przed rozpoczęciem zajęć, zadbanie o dobrą 

organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowanie wymagań i form zajęć do 
możliwości fizycznych uczniów. 

§ 47  

Bezpieczeństwo na biwakach, wycieczkach i imprezach pozaszkolnych. 
1. Zasady opieki nad grupami uczniowskimi: 

1) jeden opiekun na 30 uczniów, jeśli grupa nie wyjeżdża poza szkołę i nie korzysta z 
publicznych środków lokomocji, 

2) jeden opiekun na 15 uczniów w przypadku wyjazdów poza granice miasta. 
3) jeden opiekun na 10-ciu uczniów, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej, 
4) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 15 osób. 

2. Na udział w wycieczce poza szkołę kierownik wycieczki musi uzyskać zgodę rodziców. 
3. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „Karty wycieczki". 
4. Podczas wycieczki do lasu szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo przeciwpoża-

rowe i możliwość zgubienia się uczestników. 
5. Kąpiel tylko w grupach do 15-tu osób i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych z ratowni-

kiem 
6. Obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest ciągłe liczenie uczestni-

ków przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu. 
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7. Kierownik wycieczki (biwaku) wydaje polecenia uczestnikom, a w razie wypadku podej-
muje decyzje tak jak dyrektor szkoły i odpowiada za nie. 

8. Kierownikiem na wycieczce może być każdy nauczyciel, który ukończył kurs kierownika 
wycieczek, opiekunem zaś grupy może być każda osoba pełnoletnia po uzgodnieniu z dy-
rektorem szkoły, nie  musi być nauczycielem. 

§ 48  

Pracownicy niepedagogiczni uczestniczą w osiąganiu celów wychowawczych i opiekuńczych 
szkoły. 

§ 49  

Pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek współdziałania z dyrektorem i Radą Pedago-
giczną w realizacji zadań szkoły. 

§ 50  

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków pracowników administracji i obsługi określa dyrektor 
szkoły. 

Rozdział  VII 
Uczniowie szkoły 

§ 51  

1. Do szkoły może być zapisany każdy uczeń posiadający świadectwo promocji do danej  
klasy, a do klasy pierwszej uczeń zapisany w swoim obwodzie szkolnym lub z innego ob-
wodu szkolnego, na zasadzie porozumienia dyrektora szkoły tego obwodu. 

2. Realizację spełniania obowiązku szkolnego regulują przepisy ustawy o systemie  oświaty 
art. 15 i 16. 

3. Uczniowie mają prawo do wybrania samorządu uczniowskiego zgodnie z art. 55 ustawy 
o systemie oświaty wraz z uprawnieniami wynikającymi z tej regulacji ustawowej. 

4. Inne obowiązki i uprawnienia uczniów reguluje regulamin uczniowski, którego projekt 
wnosi dyrektor szkoły do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną po wcześniejszym uzy-
skaniu opinii samorządu uczniowskiego uwzględniając prawa i obowiązki uczniów. 

5. Uczeń ma prawo do: 
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających  bezpieczeństwo 

i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony 
i poszanowania jego godności, 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczącym życia szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli i postę-

pów w nauce, 
7) pomocy w przypadku trudności w nauce,  
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 
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9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, księgozbioru 
i biblioteki szkolnej, 

10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w orga-
nizacjach działających w szkole, 

11) występowania do dyrektora szkoły z prośbą o egzamin  poprawkowy, klasyfikacyjny 
lub egzamin sprawdzający (procedury określa WSO) 

6. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i regulami-
nie uczniowskim, a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, 
2) przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie, 
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 
4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. Szczegółowe zasady zachowania 

ucznia w szkole określa „Regulamin zachowania ucznia SP nr 1 w Mońkach”. W przy-
padku  udowodnionej szkody materialnej wyrządzonej przez ucznia, kosztami naprawy 
obciąża się jego rodziców. 

5) występowania w stroju reprezentacyjnym na zawodach i imprezach szkoły. 
6) noszenia stroju obowiązującego na zajęciach wychowania fizycznego (biała bluzka, 

czerwone spodenki), 
7) obowiązującego w szkole galowego stroju uczniowskiego (białą bluzka i granatowa lub 

czarna spódniczka u dziewcząt oraz biała koszula i ciemne spodnie u chłopców) pod-
czas uroczystości szkolnych i państwowych, 

8) przestrzegania terminów usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach (nieobecność 
ucznia na zajęciach usprawiedliwia rodzic, opiekun u wychowawcy klasy w ciągu  ty-
godnia od momentu powrotu ucznia do szkoły, na zasadach ustalonych przez wycho-
wawcę klasy). 

7. Nie zaleca się przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innego sprzętu elektro-
nicznego. 

8. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych. W sytuacjach koniecznych uczeń ma prawo 
skorzystać z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

9. Uczniowi nie wolno nagrywać, filmować, fotografować sytuacji szkolnych w czasie lekcji, 
imprez i uroczystości szkolnych, przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć oraz w trakcie 
przerw międzylekcyjnych. 

10. W przypadku naruszenia ust. 9 uczeń ma obowiązek udostępnić nauczycielowi sprzęt na-
grywający w celu sprawdzenia zawartości nagrania i podjęcia dalszych decyzji. 

11. Naruszenie przez ucznia zasad używania sprzętu, o którym mowa w ust. 8, 9 powoduje 
zabranie telefonu przez nauczyciela i oddanie go do wychowawcy. Osobą uprawnioną do 
odbioru sprzętu jest rodzic lub opiekun ucznia. 

12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wartościowe rzeczy przynoszone do 
szkoły przez uczniów. 

13. Uczeń może otrzymać nagrody za: 
1) rzetelną naukę, 
2) wzorową postawę, 
3) wybitne osiągnięcia (w nauce, w pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska itp.) 
4) godne reprezentowanie szkoły  w konkursach, zawodach, olimpiadach i innych  turnie-

jach. 
14. Nagrodami są: 

1) pochwała wychowawcy klasy, 
2) pochwała dyrektora szkoły na apelu, 
3) nagroda książkowa ufundowana ze środków Rady Rodziców, 
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4) świadectwo z czerwonym paskiem i z wpisem osiągnięć ucznia, za 
5) średnią ocen - 4,75 i wyższą oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, 
6) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców ucznia, 
7) wytypowanie przez dyrektora szkoły na członka pocztu sztandarowego 
8) umieszczenie na liście najlepszych uczniów, umieszczanej na stronie internetowej 

szkoły po zakończeniu każdego semestru (po uprzednim uzyskaniu zgody zaintereso-
wanego) 

9) umieszczenie zdjęcia na szkolnej gazetce najlepszych uczniów, 
10) stypendium dyrektora szkoły, 
11) stypendium burmistrza Moniek. 

15. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego uczeń może otrzymać 
karę: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 
2) upomnienie dyrektora szkoły, 
3) przeniesienie do klasy równoległej, 
4) skreślenie z listy uczniów szkoły z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej 

szkoły. 
5) zakaz uczestnictwa w dyskotekach szkolnych i innych imprezach 
6) zakaz uczestnictwa w wycieczkach szkolnych i klasowych  
7) zakaz reprezentowania szkoły w zawodach sportowych i innych konkursach. 

16. Wymierzenie kary powinno być poprzedzone wysłuchaniem ucznia. 

17. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do dy-
rektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzonej kary. 

18. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska porę-
czenie Samorządu Uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy. 

19. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do 
organu prowadzącego za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wy-
mierzenia kary  

20. Prawo do odwołania wymienione w ust. 17 i 19 przysługuje również rodzicom ucznia 
(opiekunom prawnym ucznia). 

21. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej 
mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

§ 52  

 Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej dużej i małej z godłem państwa w środku i napisem 
w otoku: Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła II oraz pieczątki podłużnej z 
napisem: Zespół Szkół w Mońkach Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Planetarna 
13, tel.716 27 95. 

§ 53  

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację swojej działalności zgodnie z odrębnymi prze-
pisami. 
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§ 54  

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

§ 55  

Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkol-
nego muszą być z nim zgodne. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację 
statutu uchwałą Rady Pedagogicznej. 

§ 56  

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 
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Aneks do statutu SP nr 1 w Mońkach 
 
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16.09. 2020 r. wprowadza się następujące zmiany do sta-
tutu szkoły: 
§ 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 8:30, a kończą o 
16:25”. 
Dopuszcza się tworzenie tzw. lekcji zerowych, które odbywają się w godz. 7:40 – 8:25. 
Dodaję się § 56 w brzmieniu: „Wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie 
pandemii regulowane są zarządzeniami Dyrektora szkoły”. 
 


