STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JERZEGO KUKUCZKI
W RYBNIKU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
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§1
Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego
Kukuczki w Rybniku, zwana dalej Szkołą, jest szkołą niepubliczną z
uprawnieniami szkoły publicznej.
Cykl kształcenia w Szkole wynosi osiem lat.
Szkoła prowadzi oddziały dwujęzyczne począwszy od klasy VII.
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Rodzicach, należy przez to
rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące
pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§2
Osobą prowadzącą Szkołę jest Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000001718, zwane dalej
Stowarzyszeniem.
Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Szkoły.
Tworzone na podstawie statutu regulaminy i procedury nie mogą być z nim
sprzeczne oraz nie mogą zawierać powtórzeń statutowych.
Siedzibą Szkoły jest Rybnik.
Rozdział II
Cele i zadania Szkoły

1.
2.
3.

4.
5.

§3
Nauczanie i wychowanie w Szkole – respektując chrześcijański system wartości –
za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.
W swojej działalności Szkoła kieruje się przede wszystkim dobrem ucznia.
Działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza oraz działalność organów
Szkoły i organizacji w niej działających prowadzona jest zgodnie z przepisami
prawa oraz ideami zawartymi w
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw
Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
Działalność Szkoły określają także:
4.1 program wychowawczo-profilaktyczny;
4.2 szkolny zestaw programów nauczania.
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6. Szkolny zestaw programów nauczania zawiera podstawę programową kształcenia
ogólnego.
§4
Celem Szkoły jest:
1) kształcenie i wychowanie uczniów poprzez zapewnienie im możliwości jak
najpełniejszego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego i
fizycznego zgodnie z ich potrzebami i predyspozycjami;
2) zapewnienie uczniom warunków umożliwiających poznanie treści i opanowanie
umiejętności zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania i dobre
przygotowanie do kontynuowania nauki na kolejnym etapie kształcenia;
3) rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości, poczucia odpowiedzialności oraz
umiejętności krytycznego myślenia;
4) kształcenie obywateli Europy XXI wieku, świadomych swojej tożsamości
regionalnej i narodowej, otwartych na problemy świata;
5) kształtowanie u uczniów pozytywnego stosunku do nauki i wiary we własne siły;
6) ułatwienie społecznej integracji wszystkim uczniom, rozwijanie poczucia
solidarności i pomagania sobie nawzajem.
§5
Zadaniem Szkoły jest:
1) realizowanie programów nauczania skoncentrowanych na dziecku, na jego
indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
2) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących:
uczeń-szkoła-dom rodzinny;
3) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
4) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie
ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;
5) poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych
i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i
zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i
najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności
badawczej, a także działalności twórczej;
6) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności
matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy
rozwiązywaniu problemów;
7) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do
rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł
informacji i możliwości korzystania z nich;
8) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i
etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.
§6
1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze i wychowawcze odpowiednio do wieku
uczniów i ich potrzeb z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
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2. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w trakcie organizowanych przez Szkołę
zajęć oraz wycieczek.
3. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom współpracując
w tym zakresie ze specjalistami.
4. W zakresie realizacji swoich celów Szkoła może współpracować z innymi
szkołami w kraju i za granicą, uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami
i organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi.
§7
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów określa Regulamin
oceniania.
Rozdział III.
Organy Szkoły oraz zakres ich zadań
§8
Organami Szkoły są:
1. Dyrektor
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
§9
1. Dyrektora Szkoły zatrudnia Zarząd, który w stosunku do Dyrektora wykonuje
czynności z zakresu prawa pracy.
2. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą pracą Szkoły, w szczególności:
2.1 pełni funkcję przełożonego w stosunku do wszystkich pracowników Szkoły;
2.2 sprawuje nadzór pedagogiczny;
2.3 jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i realizuje uchwały Rady
Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
2.4 odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów;
2.5 zatwierdza regulaminy wewnętrzne po zaopiniowaniu przez Radę
Pedagogiczną;
2.6 reprezentuje Szkołę wobec władz oświatowych;
2.7 określa zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
2.8 odpowiada za całość dokumentacji Szkoły, prowadzenie jej zgodnie z
zobowiązującymi przepisami oraz za należyte jej zabezpieczenie;
2.9 podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów;
2.10 przedstawia Zarządowi informacje o działalności Szkoły;
2.11 zapewnia warunki dla działalności innym organom Szkoły;
2.12 opracowuje i przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia:
2.12.1. arkusz organizacji Szkoły,
2.12.2. preliminarz potrzeb Szkoły;
2.13. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych w Szkole i przez Szkołę;
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2.14. wykonuje inne zdania wynikające z przepisów szczegółowych.
3 Dyrektor Szkoły określa kompetencje i obowiązki wicedyrektora, jeżeli Zarząd
Stowarzyszenia utworzy w Szkole stanowisko wicedyrektora.
4 Jeżeli szkołą kieruje Dyrektor niebędący nauczycielem, to nadzór pedagogiczny
sprawuje wicedyrektor.
5 Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi Organami
Szkoły.
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§ 10
W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym w zakresie
zadań statutowych Szkoły. W jej skład wchodzą Dyrektor oraz wszyscy
nauczyciele.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
Rada Pedagogiczna może uchwalić Regulamin swojej działalności, pracować
w podgrupach.
Rada Pedagogiczna:
4.1. decyduje w podstawowych sprawach dydaktycznych i wychowawczych;
4.2. uchwala program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły;
4.3. klasyfikuje i promuje uczniów Szkoły;
4.4. opiniuje regulaminy wewnętrzne Szkoły;
4.5. może wnioskować do Dyrektora o skreślenie ucznia z listy uczniów.
W pracach Rady Pedagogicznej mogą brać udział za zgodą Dyrektora, członkowie
Zarządu Stowarzyszenia oraz inni zaproszeni goście, wyłącznie z głosem
doradczym.
§ 11
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym uczniów Szkoły i ma
na celu:
2.1 umożliwienie uczniom wyrażania opinii o działalności Szkoły;
2.2 branie aktywnego udziału w życiu Szkoły – współtworzenie środowiska
szkolnego;
2.3 przysposobienie uczniów do brania aktywnego udziału w życiu społecznym.
Samorząd Uczniowski może:
3.1. udzielać poręczeń za uczniów w celu wstrzymania orzeczonej kary lub jej
zmiany;
3.2. brać udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej, w części dotyczącej spraw
wychowawczych i opiekuńczych;
3.3. opiniować pracę nauczyciela, jeżeli Dyrektor wystąpi z takim wnioskiem.
Samorząd Uczniowski może uchwalić Regulamin swojego działania, powołać
swojego Przewodniczącego, pracować w podgrupach.
Samorząd Uczniowski może, spośród nauczycieli uczących w Szkole, wybrać
opiekuna Samorządu.
Samorząd Uczniowski może redagować i wydawać gazetkę szkolną.
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Rozdział IV
Prawa i obowiązki uczniów, rodziców i pracowników Szkoły
§ 12
1 Wszyscy członkowie społeczności Szkoły: uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni
pracownicy Szkoły, mają obowiązek przestrzegania statutu Szkoły oraz:
1.1 dbania o dobre imię Szkoły;
1.2 szanowania poglądów i przekonań innych osób;
1.3 okazywania sobie wzajemnie szacunku;
1.4 zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego pożycia
społecznego;
1.5 dbania o mienie i wyposażenie Szkoły;
1.6 naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.
2 Na terenie Szkoły oraz podczas organizowanych przez Szkołę imprez i wycieczek
obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz używania innych
środków odurzających. Zabronione jest również posiadanie, odstępowanie i
nakłanianie innych do używania wymienionych środków.
§ 13
1. Uczniowie mają w szczególności prawo do:
1.1 edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb, możliwości
i zainteresowań oraz właściwej opieki wychowawczej;
1.2 poznania programów nauczania oraz programu wychowawczoprofilaktycznego;
1.3 uzyskiwania rzetelnej informacji związanej z ich procesem edukacyjnym, w
tym jawnej oceny;
1.4 konsultacji ze wszystkimi nauczycielami, uzyskania pomocy w
przygotowaniu do konkursów i olimpiad;
1.5 rozwijania zainteresowań, pasji i talentów;
1.6 swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących wszystkich dziedzin
życia szkoły, światopoglądu w sposób uwzględniający dobro innych osób;
1.7 poszanowania godności osobistej;
1.8 nieskrępowanej działalności samorządowej;
1.9 ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
1.10 ochrony tajemnicy życia rodzinnego i prywatnego;
1.11 znajomości swoich praw.
2. Uczniowie Szkoły mają w szczególności obowiązek:
2.1 systematycznie i rzetelnie zdobywać wiedzę i umiejętności poprzez aktywne
uczestnictwo w zajęciach szkolnych oraz innych formach nauki;
2.2 stosować się do przyjętych w Szkole norm i zasad oraz obowiązujących w
Szkole Regulaminów;
2.3 punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, przestrzegać
ustalonych zasad porządku w czasie ich trwania;
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§ 14
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece uczniów Szkoły.
Nauczyciele oraz pozostali pracownicy Szkoły mają w szczególności prawo do:
2.1. bezpiecznych warunków pracy umożliwiających realizację przydzielonych
zadań;
2.2. poszanowania swoich poglądów i przekonań.
Nauczyciele mają w szczególności prawo do swobodnego doboru metod
kształcenia i wychowania; metody te nauczyciele wybierają, kierując się przede
wszystkim dobrze poznanymi indywidualnymi potrzebami ucznia.
Nauczyciele mają w szczególności obowiązek:
4.1. posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz warunki zdrowotne niezbędne
do wykonywania zawodu;
4.2. prowadzić powierzone przez Dyrektora zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze;
4.3. zapewnić uczniom bezpieczeństwo na terenie Szkoły oraz na prowadzonych
i organizowanych przez Szkołę zajęciach oraz wycieczkach i imprezach;
4.4. efektywnie wykorzystać czas prowadzonych zajęć oraz indywidualizować
pracę dydaktyczno-wychowawczą;
4.5. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
4.6. systematycznie pogłębiać i aktualizować wiedzę oraz podnosić swoje
kwalifikacje zawodowe;
4.7. współpracować ze specjalistami świadczącymi uczniom pomoc
psychologiczno-pedagogiczną;
4.8. współdziałać z rodzicami w sprawach edukacji ich dzieci;
4.9. dzielić się z innymi nauczycielami swoim doświadczeniem i wiedzą;
4.10. współpracować z innymi nauczycielami w realizacji zadań i celów szkoły;
4.11. prowadzić dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
4.12. dokumentować swoją pracę zgodnie z zasadami przyjętymi w Szkole;
4.13. przestrzegać obowiązujących w Szkole Regulaminów.

§ 15
1. Rodzice uczniów mają w szczególności prawo do:
1.1 uzyskiwania rzetelnej i bieżącej informacji związanej z procesem
edukacyjnym swojego dziecka;
1.2 poznania programów nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego;
1.3 poznania wymagań edukacyjnych i uzyskiwania wskazówek dotyczących
metod pracy z ich dzieckiem;
1.4 wglądu w dokumentację dotyczącą oceniania ich dziecka;
1.5 uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek związanych z przyczynami
ewentualnych trudności poznawczych i wychowawczych oraz udzielanej
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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2. Rodzice uczniów mają w szczególności obowiązek:
2.1 współpracować z nauczycielami celem wspierania rozwoju dziecka;
2.2 kontaktować się z nauczycielem lub Dyrektorem na jego prośbę;
2.3 informować na bieżąco o stanie zdrowia swojego dziecka;
2.4 przestrzegać Statutu Szkoły oraz obowiązujących w szkole Regulaminów;
2.5 terminowo uiszczać opłaty zgodnie z umową podpisaną ze
Stowarzyszeniem.
Rozdział V
Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów
§ 16
1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów na podstawie decyzji Dyrektora
Szkoły, podjętej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
2. Powodem skreślenia ucznia z listy uczniów może być:
2.1 notoryczne naruszanie przez ucznia postanowień dotyczących praw
i obowiązków uczniów określonych w niniejszym statucie oraz Regulaminach
Szkoły;
2.2 spożywanie lub rozprowadzanie alkoholu i papierosów;
2.3 posiadanie, rozprowadzanie lub używanie substancji psychoaktywnych;
2.4 niebezpieczne i agresywne zachowanie zagrażające bezpieczeństwu swojemu
i innych;
2.5 zaleganie z opłatami czesnego przez okres dłuższy niż jeden miesiąc
i bezskuteczny upływ dodatkowego terminu wyznaczonego przez Szkołę.

Rozdział VI
Organizacja Szkoły
§ 17
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora na
podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji
Szkoły zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
2. Klasyfikacja śródroczna odbywa się raz w ciągu roku szkolnego w terminie
określonym w kalendarzu roku szkolnego opracowanym przez Dyrektora na dany
rok szkolny.
3. Terminy rozpoczynania i zakończenia ferii zimowych i letnich oraz przerw
świątecznych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 18
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
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2. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z
nauczycieli uczących w tym oddziale.
3. W oddziale uczy się maksymalnie 18 dzieci.
4. Oddział dzielony jest na grupy na zajęciach z języka obcego począwszy od klasy
4., jeżeli liczba uczniów w oddziale wynosi więcej niż 13. Dopuszcza się
wprowadzenie podziału na grupy na zajęciach językowych w klasach 1-3 za zgodą
Zarządu.
5. Szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i
możliwości uczniów, np. koła przedmiotowe, sportowe, artystyczne i inne.

1.

2.
3.

4.

§ 19
Zajęcia szkolne są prowadzone zgodnie z tygodniowym planem zajęć ustalonym
przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowolekcyjnym.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z tym że w klasach I – III czas trwania
poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący zachowując ogólny
tygodniowy wymiar zajęć.
Liczebność grup, w których organizowane są zajęcia, jest uzależniona od
warunków techniczno-organizacyjnych i specyfiki danych zajęć.
§ 20

1. Zasady pracy Szkoły określa jej Regulamin, zatwierdzany przez Dyrektora.
2. Regulamin Szkoły określa w szczególności:
2.1 czas trwania lekcji i przerw śródlekcyjnych;
2.2 zasady kultury współżycia i porządku szkolnego;
2.3 zasady korzystania z sali gimnastycznej, pracowni przedmiotowych;
2.4 rodzaje kar i nagród stosowanych wobec uczniów;
2.5 sposób usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach;
2.6 zasady noszenia stroju galowego.
§ 21
1. W Szkole działa świetlica szkolna.
2. Szczegółowe zasady działania świetlicy szkolnej określa Regulamin świetlicy
szkolnej.
Rozdział VII
Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły
§ 22
1. Działalność Szkoły finansowana jest z:
1.1 dotacji publicznych;
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1.2 wpisowego;
1.3 czesnego;
1.4 darowizn i innych form wspierania finansowego.
Wysokość czesnego i wpisowego ustala Zarząd Stowarzyszenia.
Rodzice ucznia są zobowiązani do wnoszenia opłat zgodnie z umową podpisaną ze
Stowarzyszeniem.
Szkoła może pozyskiwać środki na realizację swoich celów od osób prawnych,
fizycznych, instytucji i organizacji.
Szkoła może pozyskiwać środki w wyniku realizacji projektów finansowanych z
Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Rozdział VIII
Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły
§ 23
1. Uczniowie są przyjmowani do Szkoły zgodnie z ofertą edukacyjną ustaloną przez
Zarząd Stowarzyszenia.
2. Uczniowie są przyjmowani do Szkoły na podstawie:
2.1 dokumentów określonych w Regulaminie rekrutacji;
2.2 diagnozy przeprowadzanej przez pedagoga szkolnego;
2.3 rozmowy kwalifikacyjnej;
2.4 decyzji Dyrektora;
2.5 umowy podpisanej przez Rodziców ze Stowarzyszeniem;
2.6 wniesienia przez Rodziców opłat określonych w Regulaminie rekrutacji.
3 Szczegóły procesu rekrutacji określa Regulamin rekrutacji.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

4.

§ 24
Szkoła używa pieczęci i pieczątek zgodnie z odrębnymi przepisami.
Szkoła posiada własne imię.
Szkoła może posiadać hymn, sztandar i ceremoniał szkolny.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 25
1. Szkoła wydaje świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Szkoła przeprowadza w ostatniej klasie egzamin ósmoklasisty zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 26
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1. Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, z inicjatywy
własnej lub na wniosek jednego z organów Szkoły.
2. Postanowienie niniejszego statutu dotyczą wszystkich uczniów, rodziców
i pracowników Szkoły.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.
§ 27
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
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