
Załącznik 
do uchwały Nr 460/2017 

Rady Miejskiej w Jastrowiu  
z dnia 28 grudnia 2017r. 

w sprawie określenia ramowego statutu szkoły publicznej.  
 

 
 

Ramowy Statut  Szkoły Publicznej 
 
 

Rozdział 1 
Nazwa i typ szkoły 

[art. 98 ust. 1 pkt 1-3] Prawo oświatowe 
• 
Nazwa i typ szkoły oraz jej siedzibę, imię szkoły, o ile zostało nadane; nazwę i siedzibę  
organu prowadzącego szkołę.  
• 
W przypadku włączenia klas gimnazjum do szkoły innego typu należy to opisać                       
w statucie.  
• 
Zdefiniowanie skrótów pojęć używanych w statucie, które występują w statucie 
wielokrotnie, jak np. rodzice, uczniowie, szkoła, dyrektor, organ prowadzący itd.                      
w zależności od specyfiki danej szkoły. 
• 
Określenie formy kształcenia. 
 

Rozdział 2 
Cele i zadania szkoły 

[art. 98 ust 1 pkt 4]  
• 
Cele szkoły i zadania szkoły, wynikające z przepisów prawa, w tym z podstawy 
programowej, [art. 98ust. 4] z uwzględnieniem programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły, o którym mowa w art. 26 Prawa oświatowego. 
• 
Sposób wykonywania zadań, o których mowa wyżej, w tym w zakresie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi 
niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia 
tożsamościnarodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 
 

Rozdział 3 
Organy szkoły 

[art. 98 ust 1 pkt 5]  
• 
Organy szkoły. 
• 
Szczegółowe zadania i kompetencje dyrektora szkoły oraz zakres odpowiedzialności. 
• 
Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej i informacja o regulaminie działalności  
rady pedagogicznej. 
• 
Szczegółowe kompetencje rady rodziców i informacja o regulaminie działalności rady  



rodziców. 
• 
Kompetencje samorządu uczniowskiego, prawa samorządu i informacja o regulaminie  
samorządu uczniowskiego. 
 
 
• 
Szczegółowe kompetencje rady szkoły i informacja o regulaminie działalności rady 
szkoły, jeżeli rada jest powołana.(jeżeli w szkole nie działa rada szkoły statut nie będzie  
zawierał zapisów dotyczących rady szkoły) 
• 
Szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły.  
• 
Sposób rozwiązywania sporów między organami 
 

Rozdział 4 
Organizacja szkoły 

[art. 98 ust. 1 pkt 6] 
• 
Organizacja pracy szkoły, w tym organizacja oddziałów sportowych, mistrzostwa 
sportowego, dwujęzycznych, integracyjnych i specjalnych i klas wstępnych, o których 
mowa w art. 25 ust. 3, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych 
klasach, jeżeli szkoła takie oddziały prowadzi. 
• 
Organizacja nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych                     
lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi.  
• 
Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia 
prowadzi.[art.110ust. 1]. Arkusz organizacji szkoły określa szczegółową organizację 
nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. 
• 
Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły, uwzględniając przepisy wydane  
na podstawie art.47 ust.1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji 
związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych 
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego                                 
albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład 
organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego, zrzeszających nauczycieli.  
• 
Warunki zatwierdzania arkusza organizacji szkoły.  
• 
Zatwierdzania aneksów do arkusza organizacji szkoły 
[art. 64] 
• 
Inne stanowiska kierownicze, w tym zakres zadań. 
[art. 98 ust. 1 pkt 21] 
• 
Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu. 
[art. 98 ust. 1 pkt 22] 
• 
Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych                         
lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie. 
[art. 98 ust. 1 pkt 23] 



 
 
 
 
 
 
• 
Organizacja biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej              
z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami. 
[art. 104] Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:  
•gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów  
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z art. 22aj ustawy                   
o systemie oświaty;  
•tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi,  
•rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania                     
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;  
•organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 
uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej 
uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych                               
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym[art. 98 ust. 1 pkt 25] 
•Organizacja świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia 
oraz przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach  
–w przypadku (.....) szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 
ust. 1. 
[Art. 105]. 1. (....) szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 
ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają                  
w szkole dłużej ze względu na:  
• 
1) czas pracy rodziców –na wniosek rodziców;  
• 
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki  
w szkole.  
• 
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne                   
oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne,                             
w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające 
prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 
[art. 98 ust. 1 pkt 16] 
• 
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 
[art. 98 ust. 2 pkt 1] 
• 
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,                             
z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 i art. 123 ust. 1  
pkt 2, oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  
[art. 98 ust. 2 pkt 2] 
• 
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 
wychowania, opieki i profilaktyki.  
[art. 98 ust. 2 pkt 3] 
• 



Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie 
działalności innowacyjnej.  
 



Rozdział 5 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

[art. 98 ust. 1 pkt 7] 
• 
Zakres zadań nauczycieli, w tym pedagoga, psychologa, logopedy. 
• 
Zakres zadań wychowawcy oddziału. 
• 
Zakres zadań nauczyciela bibliotekarza. 
• 
Zakres zadań innych pracowników szkoły. 
• 
Zakres zadań związany z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę. 
• 
Sposób i formy wykonywania tych zadań [nauczycieli, wychowawcy, bibliotekarza, 
innych pracowników] dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków 
środowiskowych szkoły. 
[art. 64] 
• 
Stanowisko wicedyrektora, w tym zakres obowiązków, zadań i odpowiedzialności. 
• 
Inne stanowiska kierownicze, jeżeli są utworzone, w tym zakres zadań 
 

Rozdział 6 
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

[art. 98 ust. 1 pkt 8] 
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa 
w art. 44b ustawy o systemie oświaty, w tym odpowiednio: 
• 
Sposób uzasadniania ustalonej oceny [art. 44e ust. 32]; 
• 
Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w [art. 44e ust. 4, 5 i 7]; 
• 
Termin klasyfikacji śródrocznej [art. 44f ust. 2]; 
• 
Określenie terminu i formy informowania uczniów i ich rodziców przez nauczycieli                   
i wychowawcę oddziału o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania [art. 44g ust. 1i 2]; 
• 
Termin ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych                     
i zachowania [art. 44h ust. 6]; 
• 
Ustalenie o ocenach bieżących z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych                     
w klasach I-III szkoły podstawowej [art. 44i ust. 1 pkt 1 i ust. 2]; 
• 
Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej sposób ustalania bieżących                              
i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania [art. 44i ust. 3 
pkt1];  
 
 
 



• 
Ewentualne ustalenie o opisowej ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej z wszystkich lub wybranych zajęć edukacyjnych lub ocenie zachowania 
[art. 44i ust. 4]; 
 
• 
Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna                       
z zajęć edukacyjnych; 
• 
Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania; 
• 
Skala ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;  
 
a ponadto można niżej wymienione i inne: 
• 
cele oceniania, zadania nauczyciela i wychowawcy; 
• 
odrębność oceniania z religii i etyki; 
• 
zwalnianie z niektórych zajęć; 
• 
formy i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  
• 
egzaminy klasyfikacyjne; 
• 
egzaminy poprawkowe; 
• 
wnoszenie zastrzeżeń do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych        
i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 
• 
informacja o warunkach promocji i ukończenia szkoły, w tym z wyróżnieniem 
 

Rozdział 7 
Uczniowie szkoły 

[art. 98 ust. 1 pkt 17] 
• 
Prawa uczniów. 
• 
Obowiązki uczniów[wymagane także przepisami art. 44b ust. 4 ustawy o systemie 
oświaty]. 
• 
Przypadki, w których uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły (nie dotyczy 
uczniów objętych obowiązkiem szkolnym).  
• 
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia[art. 99] 
 
 
 
 
 
 
  



Obowiązki ucznia określa się z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:  
• 
właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;  
• 
usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 
edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwienia nieobecności przez osoby pełnoletnie;  
• 
przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie 
szkoły jednolitego stroju, w przypadku, o którym mowa w art. 100 ustawy;  
• 
przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych 
urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;  
• 
właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły                                 
oraz pozostałych uczniów. 
 
[w odniesieniu do szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 Prawa oświatowego, 
obowiązuje przepis § 21 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz. U. poz.1534)]  
 
 
[art. 98 ust. 1 pkt 18] 
• 
Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń  
do przyznanej nagrody. 
 
[art. 98 ust. 1 pkt 19] 
• 
Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary. 
 
[art. 98 ust. 1 pkt 20] 
• 
Przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem  
o przeniesienie ucznia do innej szkoły.[SP,G] 
 
[art. 100 ust. 6] 
• 
Zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły (w szkołach, w których nie 
wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, oraz w szkołach, 
w których nie tworzy się rady rodziców) albo informacja o ustaleniu jednolitego stroju 
oraz sytuacje, w których nie wymaga się noszenia jednolitego stroju 



Rozdział 8 
Przyjmowanie uczniów do szkoły 

• 
Ogólne informacje o przyjmowaniu uczniów do szkoły i rekrutacji do klasy I. 
[art. 322 ust. 6 Przepisów wprowadzających] 
 

Rozdział 9 
Klasy gimnazjum 

• 
Informacje o zasadach funkcjonowania klas gimnazjum w latach szkolnych 2017/2018   
i 2018/2019. 
• 
Informacje o sprawach, które dotyczą klas gimnazjum, także w odniesieniu do uczniów 
jak i nauczycieli.  
• 
Odniesienie do spraw, które będą odrębnie dotyczyć tych klas, np. egzamin 
gimnazjalny, realizacja projektów edukacyjnych, realizacja podstawy programowej. 
 
 

Rozdział 10 
Postanowienia końcowe 

[art. 98 ust. 1 pkt 26] 
• 
Warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego,                  
o ile zostały ustanowione, w tym także sztandaru i godła gimnazjum w przypadku klas 
gimnazjum po przekształceniu w szkołę innego typu. 
 
 


