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Preambuła 

Najwyższą wartością chronioną przez Szkołę jest dobro i rozwój dzieci. Szkoła gwarantuje 
wszystkim uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom poszanowanie ich przekonań i 
poglądów.  

 

1. Status Szkoły 
 

§. 1 
Podstawową Szkołę Społeczną "Niedźwiednik", zwaną dalej "Szkołą" prowadzi Towarzystwo Szkolne 
"Leśna Góra" zwane dalej "Towarzystwem". Szkoła działa w ramach obowiązującego prawa. 
Podstawowa Szkoła Społeczna "Niedźwiednik" jest niepubliczną ośmioletnią szkołą podstawową o 
pełnej strukturze klas, która: 

1. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego 
2. Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty 
3. Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

 

§. 2 
Siedzibą Szkoły jest Gdańsk.  

 

§. 3 
Szkołę finansuje Towarzystwo Szkolne "Leśna Góra", a środki finansowe pochodzą z wpisowego i 
czesnego opłacanego przez rodziców lub opiekunów uczniów, dotacji, zapisów, darowizn, spadków oraz 
działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo.  
 

§. 4 
Szkoła prowadzi działalność w zakresie klas I – VIII oraz oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej.  

2. Cele Szkoły 
 

§. 5 
Celem Szkoły jest kształcenie dzieci poprzez nauczanie i wychowanie.  

 

§. 6 
Szkoła dąży do stworzenia każdemu z uczniów najkorzystniejszych warunków nauki i harmonijnego 
rozwoju.  
 
 
 

 

3. Społeczność szkolna 
 

§. 7 

Uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy Szkoły oraz oddziału przedszkolnego tworzą społeczność 

szkolną. 

 

§. 8 
Uczniowie mają prawo do: 
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1. poszanowania własnej godności, 
2. udziału w kształtowaniu oblicza i życia Szkoły, 
3. indywidualnej opieki wychowawczej i dydaktycznej ze strony wychowawcy i innych 

nauczycieli, 
4. tworzenia Samorządu Uczniowskiego i udziału w jego pracach, 
5. zakładania i tworzenia własnych organizacji za zgodą Dyrektora Szkoły, 
6. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 

 
 
 

§. 9 
Uczniowie mają obowiązek:  

1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,  
2. uzupełniać zaległości,  
3. systematycznie zdobywać, poszerzać oraz utrwalać wiedzę i umiejętności,  
4. przestrzegać zasad zachowania obowiązujących w szkole,  
5. kultywować tradycje szkolne,  
6. szanować całą społeczność szkolną i dbać o jej bezpieczeństwo,  
7. przestrzegać Statutu Szkoły i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, jak również innych 

zasad regulujących pracę Szkoły, 
8. uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą rozpoznania 

dysleksji oraz dzieci z ryzyka dysleksji uczęszczać na zajęcia terapii pedagogicznej. 
 
 

§. 10 
Rodzice lub opiekunowie mają prawo do:  

1. udziału w życiu Szkoły, 
2. uzyskiwania informacji o funkcjonowaniu dziecka w Szkole,  
3. zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym i dydaktycznym Szkoły,  
4. przedstawiania swoich wniosków i uwag dotyczących funkcjonowania Szkoły.  

 

§. 11 
Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:  

1. dokonać wpłaty jednorazowej opłaty rekrutacyjnej, która warunkuje przyjęcie dziecka do 
Szkoły,  

2. regularnie dokonywać wpłaty czesnego za okres 12 miesięcy do 5-ego dnia każdego miesiąca z 
góry,  

3. rodzice uczniów klas O-VII dokonywać wpłaty czesnego w 10-ciu albo 12-tu miesięcznych 
ratach,  

4. rodzice uczniów klasy VIII dokonywać wpłaty czesnego w 10-ciu miesięcznych ratach,  
5. w przypadku przeniesienia dziecka do innej szkoły w czasie roku szkolnego rodzice mają 

obowiązek proporcjonalnego opłacenia czesnego wakacyjnego.  
6. utrzymywać niezbędny kontakt z wychowawcami, nauczycielami i Dyrekcją Szkoły, m.in. 

poprzez uczestnictwo w zebraniach oraz rozmowach indywidualnych z wychowawcami, 
których plan znajduje się na stronie Szkoły, 

7. przyczyniać się do współodpowiedzialności za realizację celów i zadań Szkoły oraz jej dobrego 
imienia,  

8. udzielać pomocy nauczycielom w pracy wychowawczej i dydaktycznej,  
9. współuczestniczyć w działaniach Szkoły. 

 

§. 12 
Nauczyciele mają prawo do:  

1. uznania i poszanowania swej pracy,  
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2. pełnego uczestniczenia w życiu Szkoły,  
3. zapewnienia odpowiednich warunków pracy,  
4. korzystania z pomocy dydaktycznych będących własnością Szkoły,  
5. tworzenia własnej koncepcji pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz realizowania jej po 

zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną,  
6. wyboru i stosowania metod pracy zgodnych ze Statutem Szkoły,  
7. wspierania  swojej pracy przez Dyrekcję i grono pedagogiczne,  
8. w przypadku zwolnienia z pracy odwołania się do opinii Rady Pedagogicznej. 

 

§. 13 
Nauczyciele mają obowiązek:  

1. systematycznie dokonywać oceny wiedzy i umiejętności oraz rozwoju uczniów zgodnie z 
warunkami wewnątrzszkolnego oceniania, 

2. aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zebraniach z rodzicami, 
3. uczestniczyć we wszystkich formach dokształcania organizowanych przez Szkołę, 
4. aktualizować, pogłębiać i rozwijać własne umiejętności zawodowe, 
5. indywidualizować proces nauczania i wychowania, 
6. informować uczniów i ich rodziców o wynikach w nauce i o zachowaniu, 
7. udzielać szczegółowych informacji i wskazówek określających zakres materiału programowego, 
8. troszczyć się o powierzone mienie Szkoły, 
9. przestrzegać warunków oceniania wewnątrzszkolnego, 
10. pomagać uczniom w uzupełnianiu zaległości, 
11. przestrzegać zasad B H P. 

§. 14 
Zasady określające prawa i obowiązki nauczycieli oraz innych pracowników niepedagogicznych 
określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.  

 

4. Organizacja pracy Szkoły oraz oddziału 
przedszkolnego 

 

§. 15 
Szkoła od najmłodszej klasy realizuje program wychowawczo-profilaktyczny zatwierdzony przez Radę 
Pedagogiczną. 
 

§. 16 
1. Szkoła oraz oddział przedszkolny realizuje programy nauczania dopuszczone do użytku 

szkolnego przez MEN. Dąży do stworzenia najkorzystniejszych warunków nauki poprzez: 
a) indywidualizację pracy z uczniami, 
b) zajęcia dodatkowe, 
c) kółka zainteresowań. 

2. Szkoła dąży do harmonijnego rozwoju poprzez: 
a) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wspomaganie indywidualnego rozwoju 

dziecka, 
b) prowadzenie godzin wychowawczych, 
c) promocję i ochronę zdrowia 
d) zajęcia z psychologiem, 
e) oraz inne zajęcia, których program został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 

 

§. 17 
Liczba uczniów w oddziale wynosi 18 osób. 
 

§. 18 
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1. Szkoła jest otwarta w godz. 7.00 - 17.30. Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 
godz. 8.30. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 8.30 oraz 13.00 - 17.30. 

2. Dziecko może odebrać ze szkoły rodzic/opiekun prawny lub pisemnie upoważniona przez 
niego osoba. 

3. Za odebranie dziecka ze szkoły po terminie zakończenia zajęć pozalekcyjnych, w szczególności 
zajęć na basenie, wycieczek szkolnych, zabaw szkolnych, rodzice lub opiekunowie prawni 
zobowiązani są zapłacić opłatę porządkową w wysokości 10% czesnego. 

§. 19 
Ferie i wakacje w Szkole oraz oddziale przedszkolnym są organizowane zgodnie z Rozporządzeniem 
MEN o organizacji roku szkolnego. 

 

§. 20 
1. W Szkole funkcjonuje Biblioteka, której zasady organizacji określa regulamin. 
2. Z Biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz rodzice. 

 

§. 21 
1. Przyjęcie dziecka do Szkoły oraz oddziału przedszkolnego następuje decyzją Dyrektora po 

przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami lub opiekunami oraz rozmowy kwalifikacyjnej z 
dzieckiem, na podstawie badań psychologiczno-pedagogicznych, wypełnionej karty 
"Informacja o uczniu" (wewnętrzny dokument Szkoły). 

2. Uczeń kończący oddział przedszkolny w Podstawowej Szkole Społecznej „Niedźwiednik” 
również podlega rekrutacji do klasy pierwszej. 

 
 

§. 22 
 

1. Rodzice ucznia, wobec którego Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o konieczności stworzenia 
szczególnych warunków nauczania i wychowania mogą być zobowiązani do wnoszenia 
dodatkowych opłat związanych z dostosowaniem wyżej wymienionych warunków. 

2. Wysokość tej opłaty określa Dyrektor Szkoły na podstawie kosztów. 
 

§. 23 
Rodzice ucznia przyjętego do Szkoły mają obowiązek dostarczyć: 

3. kartę zdrowia, 
4. odpis arkusza ocen (w przypadku uczniów przyjętych z innych szkół), 
5. opinię psychologiczno-pedagogiczną. 

§. 24 
1. Skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły oraz oddziału przedszkolnego następuje decyzją 

Dyrektora w przypadku zaległości co najmniej dwumiesięcznych w uiszczaniu przez rodziców 
opłat wynikających z paragrafu 11 Statutu Szkoły po uprzednim pisemnym wezwaniu do 
zapłaty zaległości w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.  

2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Dyrektora Szkoły sformułowany po zasięgnięciu 
opinii Rady Pedagogicznej i Zarządu Towarzystwa Szkolnego „Leśna Góra”, uczeń może zostać 
przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. 

§. 25 
Decyzję o wysokości jednorazowej opłaty rekrutacyjnej i czesnego podejmuje Zarząd Towarzystwa 
Szkolnego "Leśna Góra". Opłata jednorazowej opłaty rekrutacyjnej nie podlega zwrotowi. 
 

§. 26 
W przypadku nieterminowego uiszczania czesnego są naliczane odsetki ustawowe. 
 

6. Organy szkoły 
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§. 27 
Organami Szkoły są: 

1. Dyrektor Szkoły,  
2. Rada Pedagogiczna.  

§. 28 
Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza w drodze uchwały Walne Zebranie Towarzystwa Szkolnego 
"Leśna Góra" i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  
 

§. 29 
1. Dyrektor odpowiada przed Zarządem Towarzystwa za całokształt działalności Szkoły, jej 

majątek i powierzone finanse. 
2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 

a) kierowanie działalnością szkoły, 
b) zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania uczniów w szkole, 
c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
d) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 
e) zatrudnianie i zwalnianie oraz określanie zakresu obowiązków zastępcy Dyrektora, 
f) zatrudnianie i zwalnianie oraz określanie zakresu obowiązków nauczycieli oraz innych 

pracowników, 
g) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkoły, 
h) określenie koncepcji i programu wychowawczego-profilaktycznego oraz dydaktycznego 

Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, 
i) kierowanie realizacją programu oraz bieżącą działalnością Szkoły, 
j) odpowiadanie za całość dokumentacji Szkoły, 
k) tworzenie warunków doskonalenia kwalifikacji pracowników, 
l) odpowiadanie za zaopatrzenie Szkoły, za stan pomocy szkolnych i sprzętu, 
m) zwoływanie Rad Pedagogicznych oraz spotkań z rodzicami, 
n) ustalanie zasad wynagradzania i premiowania pracowników Szkoły, 
o) kontrola realizacji zadań i dyscypliny pracy personelu Szkoły, 
p) podejmowanie decyzji o ukaraniu pracowników i nauczycieli, 
q) opracowanie preliminarza budżetu Szkoły, 
r) ścisła współpraca z Zarządem Towarzystwa, 
s) reprezentowanie Szkoły, dbanie o jej prestiż i tworzenie wizji przyszłości Szkoły. 

 
§. 30 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły oraz oddziału 
przedszkolnego. Rada działa pod przewodnictwem Dyrektora lub osoby przez niego 
wyznaczonej.  

2. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:   

 
a) podejmowanie decyzji w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
b) opiniowanie i zatwierdzanie autorskich programów edukacyjnych, 
c) opracowywanie i zatwierdzanie szczegółowych warunków i sposobu oceniania 

wewnątrzszkolnego uczniów, 
d) wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i informacji na temat funkcjonowania uczniów w Szkole, 
e) podejmowanie decyzji w sprawach pedagogicznych, 
f) podejmowanie działań dyscyplinarnych wobec uczniów, 
g) opiniowanie koncepcji, innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
h) przedstawianie z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów Szkoły lub władz 

Towarzystwa opinii i ocen w innych dotyczących Szkoły sprawach, 
i) opiniowanie kandydata na Dyrektora oraz opiniowanie pracy Dyrektora, którego chce odwołać 

Walne Zebranie Towarzystwa Szkolnego "Leśna Góra", 
j) uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego, 
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k) podejmowanie decyzji o konieczności stworzenia szczególnych warunków nauczania i 
wychowania dziecku przejawiającemu duże trudności w szkole. 

§. 31 
Uchwały Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
 

6. Społeczne organy szkoły 
 

§. 32 
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem". Opiekunem 

Samorządu jest nauczyciel. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin. Organy Samorządu 

są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
4. Samorząd może powierzać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 
uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 
porozumieniu z Dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

 

§. 33 
1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły. 
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Szkoły. 
4. Rada Rodziców może występować do Zarządu Towarzystwa, Rady Pedagogicznej i Dyrektora 

Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. 
5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 
Rodziców określa regulamin. 

 
§. 34 

1. W szkole działa Szkolny Wolontariat, którego zasady określa Regulamin Szkolnego 
Wolontariatu. 

2. Opiekunem Szkolnego Wolontariatu jest Koordynator, którego wyznacza Dyrektor Szkoły. 

7. Przepisy końcowe 
 

§. 35 
Uchwalenie Statutu Szkoły oraz wnoszenie doń poprawek i skreśleń należy do kompetencji Walnego 
Zebrania Towarzystwa Szkolnego "Leśna Góra". 

 

§. 36 
Sprawy nieujęte w niniejszym Statucie regulują regulaminy poszczególnych organów Szkoły oraz 
aktualnie obowiązujące prawo. 


