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Rodział 1. Przepisy definiujące 

§ 1  

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć: Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Wojcie-
cha w Bydgoszczy, w tym oddział przedszkolny; 

2) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pra-
cowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole; 

3) rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby 
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem; 

4) uczniach – rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek 
szkolny w szkole oraz w oddziale przedszkolnym; 

5) wychowawcach – rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obo-
wiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy; 

6) radzie pedagogicznej – rozumie się przez to radę pedagogiczną szkoły; 

7) dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej  
im. św. Wojciecha w Bydgoszczy; 

8) samorządzie uczniowskim – rozumie się przez to samorząd uczniowski szkoły; 

9) radzie rodziców – rozumie się przez to radę rodziców szkoły; 

10) organie prowadzącym – rozumie się przez to Diecezję Bydgoską, reprezentowaną 
przez każdorazowego Biskupa Diecezji Bydgoskiej, mającego siedzibę w Byd-
goszczy. 

Rodział 2. Postanowienia ogólne 

§ 2  

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Byd-
goszczy. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. 

2. Patronem szkoły jest św. Wojciech. 

3. Szkoła ma siedzibę przy ul. Nowodworskiej 17 w Bydgoszczy.  

4. Organem prowadzącym jest Diecezja Bydgoska, reprezentowana przez każdorazo-
wego Biskupa Diecezji Bydgoskiej, mającego siedzibę w Bydgoszczy. 

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty  
w Bydgoszczy. 

6. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Szkoła jest niepubliczną ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy  
– Prawo oświatowe. 
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8. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształ-
cenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz 
możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach 
określonych w ustawie – Prawo oświatowe. 

9. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich reali-
zujący programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę progra-
mową wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych oraz roczne przygotowanie przedszkolne.  

Głównym celem oddziału przedszkolnego jest przygotowanie dzieci do podjęcia na-
uki szkolnej. 

10. Szkoła może zapewnić uczniowi spełnianie obowiązku szkolnego w drodze edukacji 
domowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 3  

Szkoła spełnia warunki przewidziane dla ustawy Prawo oświatowe dla szkół niepu-
blicznych z uprawnieniami szkoły publicznej: 

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształce-
nia ogólnego dla szkoły podstawowej; 

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym 
niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym 
planie nauczania szkoły podstawowej i wychowania przedszkolnego; 

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania eg-
zaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej,  
z wyjątkiem egzaminów wstępnych; 

4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych; 

5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramo-
wym planie nauczania dla publicznych szkół podstawowych – posiadających 
kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; 

6) stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych. 

Rodział 3. Cele i zadania szkoły 

§ 4  

1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich gło-
szonych przez Kościół katolicki. 

2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności: 

1) celów i zadań statutowych, 

2) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

3) programów nauczania. 
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3. Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez  
dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego na-
uczycieli. 

4. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, gło-
szonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II.  

5. W realizacji swych zadań szkoła kieruje się słowami Karola Wojtyły: „Na szkołę pa-
trzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są 
stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”. 

§ 5  

Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej  
w przepisach prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem zawartym  
w statucie. 

§ 6  

Nauka religii katolickiej stanowi podstawę działania szkoły i jest obowiązkowa  
w ramach planu zajęć. 

§ 7  

Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze: 

1) umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w odpowiednich prze-
pisach prawa oświatowego, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 
szkoły i dalszego kształcenia, 

2) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości 
szkoły, 

3) dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie, 

4) wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, 

5) umożliwia uczniom formację religijno-moralną w duchu nauczania Kościoła ka-
tolickiego; wartości chrześcijańskie są podstawowym wyznacznikiem wychowa-
nia i płaszczyzną odniesienia w stosunkach miedzy uczniami, nauczycielami, ro-
dzicami i pracownikami szkoły, 

6) wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy 
zachowaniu szacunku dla innych kultur; poczucie tożsamości narodowej i patrio-
tyzmu jest rozumiane jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi i humanistycz-
nymi korzeniami narodu i jego tradycjami, 

7) uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obo-
wiązków, 

8) dąży do uzyskania wysokiego poziomu nauczania, pomaga w zdobyciu umiejęt-
ności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania 
swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do znaczącego uczestnictwa w kulturze 
i życiu społecznym, 
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9) udziela uczniom niezbędnej pomocy, na miarę szkolnych możliwości, zwłaszcza 
materialnej, a uczniom szczególnie uzdolnionym może pozwolić na realizowa-
nie indywidualnego programu lub toku nauczania, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. 

§ 8  

Dyrektor ustala program wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje treści i dzia-
łania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez na-
uczycieli oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nau-
czycieli i rodziców, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska 
szkoły, zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

§ 9  

1. Szkoła podejmuje starania w zakresie udzielania uczniom, ich rodzicom oraz nauczy-
cielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne. 

§ 10  

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu  
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz roz-
poznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, a także czynników 
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole – w celu wspierania 
potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego  
i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 

2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich  
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu 
umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było 
spójne – w celu zwiększania skuteczności pomocy udzielanej uczniom. 

3. Pomoc rodzicom i nauczycielom może być udzielana w formie porad, konsultacji, 
warsztatów i szkoleń. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. Za stronę organiza-
cyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas. 

5. Wszyscy nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w szkole mają obowiązek uczestni-
czyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy  
z rodzicami oraz podmiotami, o których mowa w odrębnych przepisach. 

7. Ważnym czynnikiem wspierającym uczniów jest wspólnota szkoły, oddziału klaso-
wego – w której zaszczepia się ideał „bycia dla drugich”. 

8. W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy, dostosowywane do aktualnych 
potrzeb uczniów.  

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodzi-
ców ucznia, dyrektora, wychowawcy klasy oraz specjalisty zatrudnionego w szkole. 
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10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy  
z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli ze specjalistą zatrudnionym 
w szkole, także – w miarę możliwości szkoły – w formie zajęć, o których mowa w od-
rębnych przepisach dotyczących zasad organizacji i udzielania pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej. 

11. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pomoc psycholo-
giczno-pedagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do możliwości jej 
sprawowania w formie zdalnej. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań z za-
kresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przekazywana jest rodzicom i uczniom, 
a w przypadku zajęć rewalidacyjnych ustalana z rodzicami oraz rejestrowana w opra-
cowanym programie (IPET) dla ucznia. 

§ 11  

1. W szkole podejmowane są starania mające na celu udzielanie pomocy materialnej 
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznawanie potrzeb ucznia 
w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy klasy. 

2. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we 
współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami an-
gażującymi się w dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego. 

3. W pracy wychowawczej podejmuje się budowanie „wyobraźni miłosierdzia” i bycia 
nie tylko „z drugimi”, ale i „dla drugich” (św. Jan Paweł II). 

§ 12  

1. Realizując zadania edukacyjne, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy za-
chowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie  
z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni spe-
cjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami 
szkolnictwa katolickiego. 

§ 13  

1. W szkole może działać szkolny wolontariat.  

2. Celami głównymi szkolnego wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie uczniów  
i społeczności szkolnej do podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.  

3. Działania szkolnego wolontariatu adresowane są w szczególności do:  

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokal-
nym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu 
akceptacji dyrektora szkoły), w szczególności w ramach Caritas; 

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych.  

4. Za prowadzenie szkolnego wolontariatu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, który 
powołuje opiekuna szkolnego wolontariatu oraz nadzoruje działania szkolnego wo-
lontariatu.  
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5. Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez:  

1) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami;  

2) nauczycieli i innych pracowników szkoły;  

3) rodziców;  

4) inne osoby i instytucje.  

6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania szkolnego wolontariatu może re-
gulować odrębny regulamin.  

Rodział 4. Organa szkoły i ich kompetencje 

§ 14  

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) rada rodziców, 

4) samorząd uczniowski. 

2. Organa szkoły ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe regulaminy swojej 
działalności. 

Dyrektor szkoły 

§ 15  

Dyrektora szkoły powołuje, zatrudnia i odwołuje Biskup Diecezji Bydgoskiej, przy za-
chowaniu odpowiednio odrębnych przepisów. 

§ 16  

1. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowie-
dzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie po-
ziomu pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo-wychowawczej. 

2. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, 

3) opracowuje plan pracy szkoły i arkusz organizacyjny oraz tygodniowy rozkład 
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
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4) przyjmuje i skreśla uczniów z listy szkoły, zgodnie z zasadami zapisanymi w sta-
tucie, które nie mogą być sprzeczne z prawem, 

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 
intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności: 

a) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 

b) zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, 

c) powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów; 

6) dobiera i zatrudnia oraz zwalnia pracowników szkoły, uwzględniając przy tym jej 
charakter, zadania statutowe oraz regulaminy wewnętrzne, 

7) organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe i formację nauczycieli, uwzględnia-
jąc charakter szkoły oraz jej cele i zadania statutowe, 

8) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stano-
wiących,  

9) stwarza warunki do działania w szkole organizacji wzmacniających działalność 
wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną, zgodnie z charakterem szkoły, 

10) w zależności od potrzeb organizacyjnych powołuje i odwołuje wicedyrektorów 
szkoły, działając w porozumieniu z organem prowadzącym, 

11) ma prawo uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych przez nau-
czycieli i zebraniach organizowanych przez organy szkoły, 

12) dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego, 

13) ustala wysokość czesnego, a w sytuacjach uzasadnionych, decyduje o obniżeniu 
lub zwolnieniu z opłaty czesnego, 

14) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom pedagogicz-
nym i niepedagogicznym szkoły, 

15) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczy-
cielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

16) wyznacza, w miarę potrzeb, w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych 
przepisach, dni wolne od zajęć edukacyjnych, i informuje do 30 września o usta-
lonych dniach wolnych nauczycieli, rodziców oraz uczniów; 

17) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy na 
terenie, na którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają 
zdrowiu uczniów; 

18) zawiesza zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu edukacyjnego lub 
całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas oznaczony, 
za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego po-
wiatowego inspektora sanitarnego w sytuacji, gdy ze względu na aktualną sytua-
cję epidemiczną może być zagrożone zdrowie uczniów; 

19) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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20) współpracuje z pielęgniarką i lekarzem, sprawującymi profilaktyczną opiekę 
zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer 
PESEL ucznia w celu właściwej realizacji tej opieki, 

21) odpowiada za dokumentację szkoły, 

22) realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły. 

3. Dyrektor szkoły współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z organem prowadzą-
cym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, radą pedagogiczną, radą ro-
dziców, samorządem uczniowskim oraz z organami samorządu terytorialnego. 

4. Dyrektor może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia z listy uczniów  
w przypadkach określonych w statucie.  

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych 
pracowników. 

6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły pracą szkoły kieruje wyznaczony przez 
dyrektora wicedyrektor. 

§ 17  

1. Dyrektor dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z Regula-
minem pracy i Regulaminem wynagradzania szkoły. 

2. W zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników dyrektor zo-
bowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowaw-
czą szkoły przez przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania eduka-
cyjne i wychowawcze zgodnie z etosem szkoły określonym w statucie. 

§ 18  

1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania 
i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w statucie 
i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby. 

2. Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole 
programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu wychowaw-
czo-profilaktycznego. 

3. Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, respektować za-
sady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji 
i Ojczyzny. 

4. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego plano-
wania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno  
w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania  
i nauczania. 

5. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pe-
dagogicznego, aby szkoła zapewniała: 

1) wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki, 

2) właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę od-
daną misji szkoły. 
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Prefekt szkoły 

§ 19  

1. Najbliższym współpracownikiem dyrektora jest prefekt szkoły.  

2. Prefekta szkoły powołuje i odwołuje Biskup Diecezji Bydgoskiej, przy zachowaniu od-
powiednio odrębnych przepisów.  

§ 20  

1. Prefekt szkoły czuwa nad formacyjno-wychowawczą działalnością szkoły. Jest on 
nadto ojcem duchownym całej wspólnoty szkoły, wszystkich jej pracowników  
i uczniów oraz pełni funkcję katechety.  

2. Prefekt szkoły może pełnić funkcję wicedyrektora do spraw wychowawczych. 

3. Prefekt szkoły w szczególności:  

1) działając we współpracy z dyrektorem szkoły, dba o właściwy klimat wychowa-
nia i nauczania, 

2) wspiera uczniów w ich procesie rozwoju duchowego, 

3) organizuje rekolekcje oraz okresowe dni skupienia dla uczniów i rodziców (opie-
kunów prawnych), 

4) troszczy się o formację duchową nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

5) prowadzi zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne z zakresu nauczania religii i katechezy, 

6) czuwa nad zespołem wychowawczym. 

Rada pedagogiczna 

§ 21  

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań 
statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  
w szkole. 

3. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane w formie posiedzenia stacjonarnego  
w szkole lub w formie zdalnej przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie 
w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych za-
jęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

5. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane także na wniosek organu spra-
wującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego 
szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 
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6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest od-
powiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku ze-
brania zgodnie z regulaminem rady. 

7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 
oraz informacje o działalności szkoły. 

§ 22  

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,  

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w przypadkach 
określonych w statucie, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły, 

7) uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

8) ustalanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych, 

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-
nień, 

3) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgod-
nych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 
zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

§ 23  

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecno-
ści co najmniej połowy jej członków, przy czym przez obecność w posiedzeniu zdal-
nym rady pedagogicznej należy rozumieć udział w wideokonferencji. 

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły. 

3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  

4. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad. 
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5. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły 
na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania, a w przypadku,  
gdy posiedzenie rady pedagogicznej prowadzone jest zdalnie, umieszcza się go  
w e-dzienniku. 

6. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż  
w terminie 3 dni od wyłożenia protokołu lub jego umieszczenia w e-dzienniku.  
W przypadku posiedzenia stacjonarnego rady pedagogicznej poprawki i uzupełnienia 
wnosi się na piśmie składanym w sekretariacie szkoły, zaś w przypadku posiedzenia 
zdalnego, przesyła się je przez e-dziennik do dyrektora szkoły. 

7. Nauczyciele biorący udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązani do nieujaw-
niania poruszanych spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich ro-
dziców, a także innych pracowników szkoły. 

Rada Rodziców  

§ 24  

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada ro-
dziców jest organem opiniodawczym i wspierającym.  

2. Sposób reprezentacji rodziców w radzie rodziców oraz ich wyłaniania ustala dyrektor. 

3. Do rady rodziców szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 83 i 84 ust. 1-4 i 6-7 
ustawy – Prawo oświatowe. 

4. Szczególnym zadaniem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczo-wycho-
wawczej funkcji szkoły. 

5. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 
realizacji celów i zadań szkoły; 

2) zapewnienie rodzicom: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w kla-
sie, możliwości uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego 
dziecka i jego postępów lub trudności, 

b) znajomości statutu szkoły, regulaminów szkolnych, wewnątrzszkolnych zasad 
oceniania, 

c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci.   

6. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Zasady 
gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin. 
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Rodzice 

§ 25  

1. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Szkoła wspiera wychowawczą 
funkcję rodziny jako katolicka instytucja oświatowo-wychowawcza. 

2. Szkoła widzi w rodzicach uczniów sprzymierzeńców w pracy wychowawczej, dydak-
tycznej, prewencyjno-profilaktycznej oraz opiekuńczej. 

3. Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt w sprawach dotyczących ich dzieci, okre-
sowe spotkania w formie wywiadówek oraz formy dokształcania i formacji. 

4. Rodzice uczniów mają prawo do: 

1) zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły; 

2) zapoznania się z programem edukacyjnym, a szczególnie wychowawczo-profi-
laktycznym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami 
dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci 
oraz przyczyn trudności szkolnych. 

5. Rodzice mają obowiązek: 

1) przestrzegać statutu oraz regulaminów szkoły; 

2) współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci; 

3) brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach formacyjnych oraz informu-
jących o wynikach dydaktyczno-wychowawczych dziecka; 

4) wspierać, szczególnie swoją postawą, szkołę jako katolicką instytucję wycho-
wawczą, którą wybrali dla swego dziecka lub którą wybrało ich dziecko; 

5) dokonać wpłaty jednorazowego wpisowego (w wysokości ustalonej przez dyrek-
tora szkoły), które nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkoły; 

6) regularnego wpłacania czesnego za naukę swego dziecka w terminie do 10 dnia 
każdego miesiąca przez cały rok szkolny, w wysokości określonej przez dyrek-
tora szkoły; 

7) pisemnego poinformowania dyrektora szkoły o czasowym przekazaniu opieki 
nad swoim dzieckiem innej osobie ze wskazaniem jej imienia, nazwiska, daty uro-
dzenia, stopnia pokrewieństwa, miejsca zamieszkania oraz przewidywanym 
okresie tej opieki. 

Samorząd Uczniowski 

§ 26  

1. W szkole działa samorząd uczniowski.  

2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
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3. Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwa-
lany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

6. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opi-
nie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podsta-
wowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i sta-
wianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, pozwalające zachowanie właściwych pro-
porcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zain-
teresowań uczniów; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania w szczególności działalności kulturalnej, oświatowej, spor-
towej oraz rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

Sprawy sporne 

§ 27  

1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainte-
resowanej strony z dyrektorem szkoły.  

2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:  

1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodzi-
ców i uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość od-
wołania się do organu prowadzącego szkołę;  

2) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz 
między uczniem i nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas według proce-
dury zapisanej w § 28. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do dyrek-
tora szkoły;  

3) sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,  
a także pomiędzy nauczycielem (wychowawcą), a rodzicami uczniów rozstrzyga 
dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do organu pro-
wadzącego szkołę; 

4) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty 
między pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły a dyrektorem 
rozwiązuje organ prowadzący szkołę;  
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5) sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora szkoły, rady pe-
dagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, powinny być rozpatry-
wane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

§ 28  

1. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania 
zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.  

2. Nauczyciel:  

1) rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub ro-
dzicami;  

2) w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy;  

3) w razie potrzeby, wychowawca informuje o problemie rodziców;  

4) gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazywany jest 
on dyrektorowi szkoły. 

3. Rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy rozwiązują 
problem zgodnie z dalszą procedurą.  

4. W przypadku sytuacji konfliktowej stronom przysługuje prawo odwołania się do dy-
rektora szkoły, a następnie do organu prowadzącego. 

5. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub zło-
żone ustnie do protokołu. Skargi anonimowe, po dokonaniu rejestracji, pozostają bez 
rozpoznania.  

6. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków. 

Stowarzyszenia i organizacje 

§ 29  

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególności 
organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 
albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej szkoły.  

2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wy-
raża dyrektor, określając jednocześnie warunki tej działalności. 
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Rodział 5. Organizacja pracy szkoły 

§ 30  

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy, w którym liczba 
uczniów nie powinna przekraczać 26 osób. Dyrektor szkoły ma prawo powiększyć 
oddział klasowy, jednak nie więcej niż do 30 uczniów. 

2. Podstawową formą pracy szkoły, w tym oddziału przedszkolnego, są zajęcia eduka-
cyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, w grupach i zajęciach międzyod-
działowych, zgodnie z organizacją obowiązującą w danym roku szkolnym. 

3. Nauka religii katolickiej – katecheza, realizowana w formie zajęć dydaktyczno-wycho-
wawczych, należy do podstawowej działalności szkoły ze względu na jej tożsamość. 

4. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę. W przypadku zagrożenia epidemicznego 
lub innych zagrożeń zdrowia uczniów i pracowników, dyrektor szkoły ma prawo do-
stosowania okresowego organizacji pracy szkoły do wytycznych GIS, w tym wprowa-
dzenia organizacji pracy szkoły uwzględniającej zmianowość. 

5. Jednostka dydaktyczna trwa 45 minut. W uzasadnionych wypadkach dyrektor szkoły 
może zmienić długość trwania jednostek lekcyjnych. 

6. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane według innych zasad, w szczególności 
mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy. 

7. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 
ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych.  

8. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.  

§ 31  

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez 
organ prowadzący szkołę. 

§ 32  

W ciągu roku szkolnego w szkole organizowane są różne formy wychowania i forma-
cji, w tym rekolekcje i dni skupienia. 

§ 33  

1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowaw-
czych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określone przepisami  
w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Rok szkolny zaczyna się 1 września danego roku, a kończy 31 sierpnia roku następ-
nego. 



Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Wojciecha w Bydgoszczy  ______________________________________  17 

3. Szkoła może zapewnić w okresie ferii zimowych oraz jednego miesiąca ferii letnich 
opiekę dla uczniów oddziału przedszkolnego. O terminie oraz sposobie korzystania  
z tej opieki informuje dyrektor szkoły na początku danego roku szkolnego. 

§ 34  

Szkoła prowadzi dokumentację zajęć edukacyjnych, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. 

Pomieszczenia szkolne 

§ 35  

1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:  

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) kaplicy szkolnej; 

3) auli; 

4) biblioteki; 

5) zespołu pomieszczeń oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

6) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 

7) świetlicy; 

8) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych. 

2. Zasady korzystania z wymienionych pomieszczeń i urządzeń określają odrębne regu-
laminy. 

Świetlica  

§ 36  

1. W szkole prowadzona jest świetlica.  

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo-wychowawczej działalności szkoły. 

3. Opieką świetlicową objęci są wszyscy uczniowie (również oddziału przedszkolnego). 

4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej odbierane są wyłącznie przez rodziców 
(prawnych opiekunów) lub przez znanych wychowawcom członków rodzin. Dziecko 
mogą również odebrać osoby spoza rodziny, jednak wyłącznie po okazaniu pisemnej 
prośby rodziców dziecka. 

5. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala dyrektor. 

6. Podstawowe zadania świetlicy to przede wszystkim: 

1) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 
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2) zapewnienie bezpiecznych warunków, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi 
psychofizycznemu uczniów oraz ukazywanie potrzeby dbania o własne zdrowie, 

3) zapewnienie uczniom pomocy w nauce i stworzenie warunków do nauki własnej, 

4) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkol-
nym w celu rozwijania wrażliwości i aktywności twórczej oraz wspomagania roz-
woju osobowości ucznia w zakresie aktywności społecznej. 

7. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. 

8. Szczegółową organizację świetlicy określa Regulamin pracy świetlicy szkoły. 

Stołówka 

§ 37  

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów  
w szkole zorganizowana jest stołówka. 

2. Szczegółową organizację świetlicy określa Regulamin pracy stołówki. 

Biblioteka szkolna 

§ 38  

1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

1) realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów,  

2) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, 

3) udostępnianiu książek i innych źródeł informacji, 

4) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania in-
formacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią infor-
macyjną,  

5) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabia-
nia i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,  

6) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  
i społeczną. 

2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie.  

3. Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności: 

1) opracowuje organizację biblioteki szkolnej, 

2) gromadzi i opracowuje zbiory, 

3) udostępnia książki i inne źródła informacji, 

4) prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej, 
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5) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną, 

6) pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia 
dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom, 

7) współpracuje z innymi bibliotekami. 

Doradztwo zawodowe 

§ 39  

1. W szkole prowadzone są zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradz-
twa zawodowego – w celu wspierania uczniów w procesie rozpoznawania zaintere-
sowań i możliwości indywidualnych oraz podejmowania świadomych decyzji eduka-
cyjnych lub zawodowych, w tym wyboru kierunku studiów. 

2. Doradztwo zawodowe jest realizowane podczas: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

2) zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związa-
nych z wyborem kierunku dalszego kształcenia lub zawodu; 

3) zajęć z wychowawcą. 

3. Treści programowe i sposób ich realizacji, określone w odrębnych przepisach, dosto-
sowywane są do potrzeb i indywidualnych predyspozycji uczniów. 

4. Dyrektor powierza obowiązki doradcy zawodowego nauczycielowi, który ma możli-
wość wypełnić zadania określone w tym zakresie prawem, posiada potrzebne kwali-
fikacje zawodowe oraz odpowiednie predyspozycje. 

Rodział 6. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły 

§ 40  

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy. 

§ 41  

1. W szkole może być tworzone stanowisko wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje – 
w zależności od potrzeb organizacyjnych – dyrektor szkoły. 

2. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności. 

3. Obowiązki wicedyrektora określa zakres czynności ustalony przez dyrektora. 
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§ 42  

1. Nauczyciel szkoły w szczególności: 

1) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 
zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie; 

2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju. 

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską  
o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz 
dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią. 

3. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowie-
dzialność za: 

1) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie wła-
ściwych metod pracy; 

2) włączanie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem; 

3) jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej; 

4) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości 
uczniów; 

5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole 
i poza nią oraz podczas pełnionych dyżurów; 

6) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami; 

7) ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów zgodnie z Wewnątrz-
szkolnymi Zasadami Oceniania; 

8) powierzone jego opiece mienie szkoły; 

9) doskonalenie zawodowe i formację religijną; 

10) właściwy wybór i realizację programu nauczania. 

§ 43  

1. Dyrektor może tworzyć zespoły nauczycieli: wychowawcze, problemowo-zadaniowe, 
przedmiotowe i inne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrek-
tora na wniosek zespołu. 

2. Organizację i formy działania zespołów określa dyrektor szkoły. 

§ 44  

1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wycho-
wawcom klas. 

2. Obowiązki wychowawcy klasy mogą być powierzone nauczycielowi religii. 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wycho-
wawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
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4. Zadaniem wychowawcy klasy jest: 

1) tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków; 

2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wycho-
wanka; 

3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia człon-
kiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła; 

4) organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału; 

5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koor-
dynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych; 

6) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowa-
nie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu 
wychowawczo-profilaktycznego. 

5. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły tre-
ści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wycho-
wawcy. 

§ 45  

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutu. 

2. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje dyrektor na podstawie od-
rębnych przepisów oraz statutu szkoły.  

3. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania z kryteriami oceniania wszystkich nauczy-
cieli zatrudnionych w szkole. 

§ 46  

Szkoła może zatrudnić pedagoga lub psychologa szkolnego, którego zadaniem jest  
w szczególności: 

1) wspieranie wychowania w rodzinie i szkole w duchu ewangelicznych i chrześci-
jańskich wartości; 

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 
niepowodzeń szkolnych; 

3) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpo-
znanych potrzeb; 

4) organizowanie i prowadzenie niezbędnych form pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

5) podejmowanie wśród uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań wycho-
wawczo-profilaktycznych, wynikających z programu obowiązującego w szkole; 

6) wspieranie działań nauczycieli wynikających z programu wychowawczo-profi-
laktycznego; 

7) działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdują-
cym się w trudnej sytuacji życiowej. 
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§ 47  

1. Wszyscy pracownicy szkoły: nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są zobo-
wiązani do przestrzegania zasad zapewniających bezpieczeństwo uczniów. 

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do statutu szkoły.  

§ 48  

1. Nauczyciele i wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły powinni dążyć do utożsamia-
nia się z misją szkoły przez swoją pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz rea-
lizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły katolickiej. 

2. Kryterium zapisane w ust. 1 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczy-
ciela. 

3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie prze-
pisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie dla placówek nie-
publicznych. 

Rodział 7. Prawa i obowiązki uczniów 

§ 49  

1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej kształcić swoje dzieci; nie 
jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego lub ze 
względu na status materialny kandydata.  

2. Szkoła posiada wymiar charytatywno-opiekuńczy wobec uczniów potrzebujących 
szeroko rozumianego wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, umożliwienia dostępu 
do nauki lub wyrównywania szans edukacyjnych, a także dla uczniów z rodzin wielo-
dzietnych. 

3. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem  
i programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie 
dziecka do szkoły. 

4. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują kształ-
cenie i wychowanie w duchu nauczania Kościoła katolickiego. 

Zasady rekrutacji 

§ 50  

1. Szkoła posiada własne zasady i kryteria rekrutacji uczniów. 

2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły, w tym do oddziału przedszkolnego, podejmuje 
dyrektor na podstawie wyników procedury kwalifikacyjnej. 
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3. Na postępowanie kwalifikacyjne składają się: 

1) rozmowa z rodzicami (opiekunami prawnymi), 

2) rozmowa z dzieckiem, 

3) analiza gotowości szkolnej ucznia (opinia z przedszkola), 

4) analiza przedłożonych przez rodziców (opiekunów prawnych) niezbędnych do-
kumentów: 

a) pozytywnej opinii księdza proboszcza o rodzinie, 

b) aktu urodzenia dziecka, 

c) aktu chrztu dziecka, 

d) deklaracji o akceptacji kościelnego charakteru szkoły oraz o wpłacie wpisowego 
i regularnego opłacania czesnego, 

e) w przypadku przeniesienia uczniów z innej szkoły: świadectw promocyjnych 
lub wykazu ocen semestralnych. 

4. Dyrektor ma prawo przyjąć do szkoły uczniów, odstępując od wykonania wybranych 
form postępowania kwalifikacyjnego.  

5. Kandydat nabywa prawa ucznia z chwilą wpisania na listę uczniów.  

6. W przypadku, gdy uczeń lub rodzic nie odnajdują się w rzeczywistości szkoły katolic-
kiej oraz nie przestrzegają przepisów regulujących jej funkcjonowanie, rodzic ma 
prawo przenieść dziecko do innej szkoły. 

Prawa i obowiązki uczniów 

§ 51  

1. Uczniowie mają prawo do: 

1) podmiotowego i życzliwego ich traktowania, opartego na zasadach personalizmu 
chrześcijańskiego, 

2) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, 

3) wprowadzenia ich na drogę mądrości życia przez uczenie syntezy wiedzy i wiary 
– przykładem życia i towarzyszenia im w ramach procesu edukacyjnego, 

4) znajomości programów nauczania i wychowania w szkole, 

5) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, 

6) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, 

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

8) otrzymania pomocy w przypadku trudności, 

9) wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim, 
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10) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec 
innych, 

11) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach 
dziecka, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa polskiego i statutu 
szkoły – katolickiej instytucji wychowawczej.  

2. Uczniowie mają obowiązek: 

1) przestrzegania statutu i regulaminów szkoły, 

2) włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne, 

3) systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym szkoły, uczestni-
czenia w lekcjach i innych zajęciach, 

4) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracow-
ników szkoły, 

5) wypływającego z wartości chrześcijańskich stosunku do koleżanek i kolegów 
oraz innych osób, 

6) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój, 

7) godnego reprezentowania swej szkoły, 

8) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

9) noszenia na terenie szkoły odpowiedniego stroju: 

a) ustalony w szkole jednolity strój codzienny oraz galowy ma wymiar wycho-
wawczy; 

b) w szczególności strój: 

– pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności, 

– jednoczy wspólnotę uczniów, 

– uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych, 

– galowy – pomaga w okazaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, 
tradycji. 

§ 52  

1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:  

1) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole  
i poza nią,  

2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są zwią-
zane z procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla 
zdrowia, życia lub obyczajności,  

3) noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z gru-
pami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego, 

4) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy, 

5) przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych, 

6) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich, 
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7) farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci, 

8) opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć. 

2. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą i w obecności nau-
czyciela prowadzącego zajęcia, dyżurującego lub nauczyciela świetlicy, zgodnie  
z ustalonym przez dyrektora regulaminem. 

§ 53  

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami 
i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia 
na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczy-
stości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Polegają one na: 

1) zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP; 

2) zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole; 

3) zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek; 

4) udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odręb-
nych przepisów; 

5) okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych; 

6) uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im; 

7) realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczym szkoły, zajęć prze-
ciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej: 

a) propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla prze-
mocy, brutalności i agresji, również słownej; 

b) promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków; 

c) uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, korzystania z inter-
netu; 

d) uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów; 

8) ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym; 

9) wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych; 

10) zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej; 

11) bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań pro-
filaktycznych. 

Usprawiedliwianie nieobecności ucznia 

§ 54  

1. W przypadku nieobecności ucznia spowodowanej jego chorobą rodzice (prawni opie-
kunowie) są zobowiązani poinformować wychowawcę klasy o przyczynie nieobecno-
ści osobiście lub telefonicznie w ciągu trzech pierwszych dni choroby.  
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2. Zwolnienia lekarskie lub pisemne usprawiedliwienia nieobecności dziecka od rodzi-
ców (prawnych opiekunów) należy dostarczyć wychowawcy klasy najpóźniej  
w pierwszym tygodniu po okresie nieobecności dziecka w szkole. 

3. Kilkudniowych zwolnień ucznia z zajęć szkolnych (poza zwolnieniem lekarskim) 
udziela wyłącznie dyrektor szkoły na pisemną prośbę rodziców (prawnych opieku-
nów) złożoną nie później niż tydzień przed planowaną nieobecnością ucznia. 

4. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić notatki i uzgodnić z nauczycie-
lami termin uzupełnienia braków programowych. Ma ponadto prawo doraźnego 
uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. 

5. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobec-
ność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęćh eduka-
cyjnych w szkole podstawowej, prowadzonych także w formie zdalnej. 

Nagrody i kary 

§ 55  

1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze  
i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów. 

2. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie; 

2) wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych; 

3) rzetelną naukę i pracę społeczną; 

4) bohaterstwo i odwagę; 

5) 100% frekwencję. 

3. Rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała dyrektora wobec szkoły; 

3) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców; 

4) nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i za-
kończenia roku szkolnego; 

5) nagrody rzeczowe. 

4. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku 
pozostałych – dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

5. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za 
osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obo-
wiązujący program nauczania. 

6. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, 
gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia. 
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7. Kary uczniowie otrzymują za: 

1) naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;  

2) notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;  

3) naruszanie nietykalności cielesnej; 

4) brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, in-
nych pracowników oraz osób poza szkołą; 

5) rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, porno-
grafia, wagary); 

6) udowodnioną kradzież. 

8. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustale-
niem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy 
pouczająco-dyscyplinującej. 

9. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów. 

10. System kar obejmuje: 

1) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela; 

2) upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców; 

3) obniżenie oceny zachowania;  

4) naganę dyrektora; 

5) skreślenie z listy uczniów w drodze decyzji administracyjnej – w szczególnych 
przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odno-
siły pozytywnych rezultatów. 

11. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poin-
formować rodziców ucznia w formie pisemnej. 

12. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po 
zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedago-
giem, może uchylić wymierzoną karę.  

13. Od wymierzonej kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 7 dni do organu wyższego 
stopnia niż ten, który karę nałożył. Od kar nałożonych przez wychowawcę i radę pe-
dagogiczną przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic lub 
pełnoletni uczeń w ciągu 7 dni od uzyskania kary. Dyrektor rozpatruje odwołanie naj-
później w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

14. Od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do Kujawsko-
Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty otrzymania 
powiadomienia o wymierzonej karze. 

15. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku 
osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające  
z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice 
uczniów. 
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Skreślenie z listy uczniów 

§ 56  

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

1) jeżeli lekceważy statut i regulaminy szkoły oraz obowiązki szkolne, 

2) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły, 

3) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców, 

4) jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu in-
nych uczniów. 

2. Uczeń jest skreślany z listy uczniów: 

1) jeżeli taką decyzję podejmują rodzice, 

2) w przypadku dystrybucji lub używania środków odurzających lub alkoholu oraz 
kradzieży; może być skreślony w przypadku używania innych szkodliwych dla 
zdrowia środków, 

3) za każde z wykroczeń wyliczonych w ust. 1 pkt 1-4, jeżeli nie ma możliwości 
zmiany postawy, po wcześniejszym stosowaniu innych środków zaradczych. 

3. Skreślenie z listy uczniów w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 pkt 
2 i 3 następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora. 

4. W przypadku, gdy rodzice ucznia odmówią podpisania umowy o kształcenie dziecka 
lub nie uiszczą opłaty należnego czesnego w ciągu trzech miesięcy od daty obowiązu-
jącej wpłaty, uczeń może być pozbawiony prawa do pobierania nauki w szkole  
i skierowany do szkoły obwodowej. 

5. Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwoła-
nia do Kuratora Oświaty. 

6. Z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić rodzice, dyrektor lub 
rada pedagogiczna. 

7. Przy skreślaniu z listy uczniów obowiązuje zachowanie przepisów prawa zapewnia-
jących kontynuowanie procesu edukacji. 

§ 57  

1. Uczeń skreślony z listy uczniów szkoły ma prawo odwołania się od decyzji dyrektora 
do Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły, w ciągu 14 dni od daty sku-
tecznego doręczenia decyzji o skreśleniu.  

2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. 

3. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję odbierają i podpisują jego rodzice. Jeżeli nie 
ma możliwości odbioru decyzji przez rodziców, pismo wysyłane jest pocztą – listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru.  

4. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy, w części 
dotyczącej ich dziecka.  
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5. Jeżeli uczeń lub jego rodzice wniosą odwołanie, dyrektor szkoły w terminie 7 dni 
ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie 
bada nowe fakty.  

6. Jeśli dyrektor przychyli się do odwołania, wydaje decyzję w sprawie na piśmie.  

7. Jeśli dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest obowiązany przesłać 
odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, który po-
nownie bada sprawę.  

8. Decyzja wydana przez Kuratora Oświaty może być przez stronę zaskarżona do NSA. 

9. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły,  
do czasu otrzymania ostatecznej decyzji. 

Rodział 8. Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

§ 58  

1. Ocenianie ma przede wszystkim służyć wychowaniu i rozwojowi ucznia. 

2. Szczegółowe zasady oceniania zawiera załącznik nr 2 do statutu – Wewnątrzszkolne 
zasady oceniania, który stanowi integralną część statutu. 

Rodział 9. Budżet szkoły 

§ 59  

1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów  
i przekazywanej przez Urząd Miasta w Bydgoszczy, opłaty wnoszonej przez rodziców 
uczniów, darowizn oraz innych dotacji. 

2. Dyrektor szkoły prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez organ prowadzący i pod jego nadzorem. 

3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie 
jej wykorzystania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Rodział 10. Postanowienia końcowe 

§ 60  

1. Statut nadaje szkole oraz wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia Biskup Diecezji 
Bydgoskiej lub osoba działająca w jego imieniu. 
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2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa. 

§ 61  

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą i niegospodarczą sta-
tutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o dzia-
łalności gospodarczej. 

§ 62  

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:  

Katolicka Szkoła Podstawowa 

im. św. Wojciecha 

ul. Nowodworska 17 

85-120 Bydgoszcz 

tel./fax 52 371 31 11 

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku: 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bydgoszczy  
i godłem państwa. 

§ 63  

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odręb-
nymi przepisami.  

§ 64  

Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 
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