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Podstawa prawna: 
 

 
     Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku i rozporządzenia wykonawcze 
do w/w ustawy. 

 
  Rozporządzenie  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  15  stycznia  2001r. 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
/Dz. U. Nr 13/110/2001 

 

 
  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  maja  2001  roku  w  sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych i publicznego 
gimnazjum (Dz. U. Nr 61/624/2001). 

 
     Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  stycznia  2002  roku 
zmieniające    rozporządzenie    w    sprawie    ramowych    statutów    publicznego    przedszkola 
oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10/96/2002). 

 
  Rozporządzenie  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  26  lutego  2002r. 
w sprawie podstawy programowej ... /Dz. U. Nr 51/458/2002 

 

 
     Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 stycznia 2004r w sprawie 
wydawania oraz wzorów świadectw ... /Dz. U. Nr 6/45/2004 

 

 
     Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  7  września  2004  roku 
w  sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz      przeprowadzania      sprawdzianów      i      egzaminów      w      szkołach      publicznych 
(Dz. U. Nr 199/2046/2004). 

 
  Ustawa  z  dnia  16  grudnia  2004  o  zmianie  ustawy  o  systemie  oświaty  oraz  o  podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.281/2781/2004). 

 
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2006 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 164/1154/2006). 

 
  Rozporządzenie   Ministra   Edukacji   Narodowej   z   dnia   8   września   2006   zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i   słuchaczy  oraz   przeprowadzania   sprawdzianów   i   egzaminów   w   szkołach   publicznych 
(Dz. U.164/1154/2006), (Dz. U.130/906/2007) 

 
     Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia  9  lutego  2007  roku  zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
(Dz. U. Nr 35 poz. 222). 

 
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r Nr 80,poz 542).
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     Ustawa   z   dnia   25   lipca   2008r.   o   zmianie   ustawy   o   systemie   oświaty,   ustawy- 
Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich                                     (Dz. 
U. Nr 145/7853/2008). 

 

 
     Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. 
w   sprawie  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego 
w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 4, poz.17) 

 

 
  Ustawy z  dnia  19  marca  2009r.  o  zmianie  ustawy o  systemie  oświaty,  oraz  o  zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) , 

 
     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych( Dz. U. Nr 54, poz. 442) 

 
  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  10  czerwca  2009r.  w  sprawie 
dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów 
nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. Nr 89, poz. 730) 

 
  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  19  sierpnia  2009r.  w  sprawie 
dopuszczenia form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
( Dz. U. Nr 136, poz. 1116) 

 
     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i   słuchaczy  oraz   przeprowadzania   sprawdzianów   i   egzaminów   w   szkołach   publicznych 
( Dz. U. Nr 156, poz. 1046) 

 
  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach( Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1487) 

 

 
     Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989r 
( Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526) 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 
ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. nr 228., poz. 1490) 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach( Dz. U. z dn.7 maja 2013 r., poz. 532) 
 

Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r. poz. 7 ). 

 
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357) – weszła w życie 31 marca 2015 r. (z wyjątkami).  
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156) 
 

Ustawa  z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz niektórych innych 
ustaw (D.U. z 2016 r. poz. 35). 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu  rekrutacyjny, 
składu i szczegółowych zadań komisji  rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (D.U. z 2015 r. 
poz.  1942). 

 
Uchwała nr XXIII/316/VII/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do 
uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, 
ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia. 

 
Uchwała nr XXIII/318/VII/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za 
każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
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I.  POSTANOWIENIA OGÓL NE 
 

 
 

§ 1 
 

 
 
Nazwa szkoły brzmi :                        Szkoła Podstawowa nr 46 

im. Marii Dąbrowskiej 
61-044 Poznań 
ul. Inowrocławska 19 

 
Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczpospolitej Polskiej, hymn i logo. 

 
§ 2 

 
Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156). 

 
§ 3 

 
Organem prowadzącym szkołę jest miasto Poznań. 

 
§ 4 

 
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

 

 
 

§ 5 
 
Organ prowadzący nadaje imię szkole podstawowej na wniosek rady szkoły lub wspólny 
wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

 

 
 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY PO DSTAWOWEJ 
 

§ 6 
 
 Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz 
uwzględniające program wychowawczy szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów 
oraz potrzeb środowiska lokalnego. 
1.    Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój ucznia. 
2.    Szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania oraz 

podejmuje działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb. 
3.    Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, umożliwia w szczególności: 
 

a) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej, 
b) wdraża do samodzielności, 
c)  pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, 
d) przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym. 



7 
 

 

 
 
4.  Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez : 
 
a) prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, podejmowanie  
przez nauczycieli działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 
b) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 
c) organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych, 
d) organizowanie i udzielanie uczniom ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu. 

 
5.  Dba   o   podtrzymywanie   poczucia   tożsamości   narodowej,   językowej   i   religijnej, 

w szczególności poprzez : 
a) kształtowanie postaw patriotycznych, 
b) kultywowanie tradycji narodowych, organizowanie obchodów świąt i uroczystości 

związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu kraju i szkoły, 
c)  umożliwienie  uczestnictwa  w  lekcjach  religii  lub  etyki  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami. 

 
§ 7 

 
1.  Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez: 
a) opiekę pedagoga i psychologa szkolnego, 
b) organizację  różnych  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym:  zajęcia 
wyrównawcze, logopedyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym, 
c) korzystanie z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej, 
d) rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 
e) wspieranie uczniów zdolnych, 
f) udzielanie pomocy nauczycielom w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z   
realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego 
stwierdzono specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 
g)  wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
h) pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy ucznia, 
rodziców/prawnych opiekunów, nauczyciela, innych organów, poradni psychologiczno- 
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

 
2.  Szkoła sprawuje szczególną opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uczniami 

z rodzin najuboższych i niedostosowanych społeczne. 
3.  Szkoła  sprawuję  opiekę  nad  uczniami  przebywającymi  w  szkole     podczas  zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych oraz organizowanych poza szkołą. 
 

§ 8 
 

 
Szkoła respektuje zobowiązania wynikające „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ”, 
„Deklaracji  Praw  Dziecka  ONZ”  oraz  „Konwencji  o  Prawach  Dziecka”  przyjętej  przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989. 
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III.      ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ICH 
KOMPETE NCJE 

 

 
 

§ 9 
 

1. Organami szkoły są: 
a) dyrektor, wicedyrektor, 
b) rada pedagogiczna, 
c) rada rodziców, 
d) samorząd uczniowski. 
 
2.  Organy  szkoły  wymienione  w  ust.  1  pkt.  b,  c,  d  pracują  zgodnie   

z  ustalonym regulaminem. 
 
3.  W szkole może działać rada szkoły. W przypadku jej nie powołania zadania rady 

szkoły wykonuje rada pedagogiczna. 
 

§ 10 
 

Dyrektor szkoły w szczególności : 
a) kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentuje szkołę 
na zewnątrz, 
b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego 
rozwoju, czyli w ramach statutowej działalności szkoły może przydzielić 
nauczycielom dowolną liczbę godzin ponad obowiązkowe pensum, z 
zastrzeżeniem, że uwzględni również czas poświęcony na przygotowanie 
się do zajęć, samokształcenie i doskonalenie zawodowe i nie przekroczy 
limitu 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy obowiązującego 
nauczyciela, 
Podstawa prawna: Ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 668),  
 
b.1) może przydzielać nauczycielom dodatkowe, stałe zadania i czynności wynikające ze 
statutowej działalności szkoły, czyli: 
- prowadzenie koła zainteresowań,  
-  zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce, 
- zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych (np. przygotowujące do 
konkursów i olimpiad), 
- udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 
c) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
d) przewodniczy radzie pedagogicznej, 
e) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich 
kompetencji stanowiących, 
f) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami 
prawa, 
g)  przedstawia radzie pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania 
nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły, 
h) współpracuje z radą rodziców i samorządem 
uczniowskim, 
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i) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanymi przez radę 
szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
j)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 
czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

k) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 
pracowników nie będących nauczycielami, 
l) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników 
szkoły, 
ł) powierza stanowisko wicedyrektora szkoły, jeśli liczy ona co najmniej 12 
oddziałów, 
m)   występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, 
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników szkoły, 
n)  przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 
pracownikom szkoły, 
p) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia 
nauczycieli oraz  w organizacji praktyk pedagogicznych, 
r)  odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu 
zewnętrznego,  
s)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 
 
 

§ 11 
 
1.  Do obowiązków wicedyrektora należy : 
a)  realizacja zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, 
b)  prowadzenie zajęć dydaktycznych wg obowiązującego wymiaru godzin, 
c)  współpraca z radą rodziców, pedagogiem szkolnym i psychologiem w zakresie spraw 

wychowawczych i opiekuńczych, 
d)   nadzór nad działalnością  i pracą zespołów dydaktyczno-wychowawczych, 
e)  kontrola realizacji uchwał rady pedagogicznej, 
f)   organizacja uroczystości szkolnych i kontrola ich przebiegu, 
g) nadzór nad prawidłową organizacją wycieczek dydaktycznych i klasowych, imprez 

szkolnych, 
h)  opracowanie i nadzór nad realizacją tygodniowego planu zajęć dydaktycznych i dyżurów 

nauczycieli, 
i)   organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 
j)   nadzór nad dokumentacją obowiązującą w szkole, 
k)   obserwacje prowadzonych zajęć według harmonogramu, 
l)   organizacja i kontrola olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, 
m) opieka nad praktykantami, 
n)  prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych i zeszytu zastępstw, 
o)  nadzorowanie zespołów samokształceniowych, 
p)  troska o bezpieczne warunki pracy i nauki oraz prawidłowy stan higieniczno – sanitarny 

szkoły. 
q)  przydzielanie zadań służbowych i wydawanie poleceń, 
r)  formułowanie  projektów  oceny  pracy  podległych  bezpośrednio  nauczycieli,  a  także 

w sprawach   oceny   pracy   wychowawczo   –   opiekuńczej   wszystkich   nauczycieli 
i wychowawców, 

s)   wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród i  wyróżnień oraz kar porządkowych 
dla nauczycieli, 

t)   używanie pieczątki z tytułem : wicedyrektor szkoły oraz podpisywanie pism, których treść 
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jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji funkcjonujących w obrębie szkoły. 
2.  Wicedyrektor odpowiada : 
a)  jak każdy nauczyciel, 
b)  służbowo przed dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę 

za: 
poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 
poziom nadzoru pedagogicznego, 
bezpieczeństwo  osób  znajdujących  się    na  terenie  szkoły  i  poza  nią  podczas  zajęć 
organizowanych przez szkołę. 

 

 
 

 
 
 

§ 12 
 

 
 
1.  Rada   pedagogiczna   jest   kolegialnym   organem   szkoły   podstawowej,   realizującym 

statutowe działania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 
2.  W skład rady pedagogicznej wchodzą : dyrektor, wicedyrektor, wszyscy nauczyciele oraz  

asystenci nauczyciela zatrudnieni w szkole. 
3.  W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady. 
4.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
5.  Posiedzenia rady pedagogicznej zwoływane są na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny,  z  inicjatywy  dyrektora  szkoły,  rady  rodziców,  organu  prowadzącego 
szkołę, lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

6.  Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 
7.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy : 
a)  zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły, 
b)  zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
c)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
d)  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 
e)  zatwierdza zmiany w statucie szkoły 
f)   powoływanie stałych i doraźnych komisji i zespołów do realizacji określonych zadań oraz 

zatwierdzania ich wniosków, 
g)  uchwalanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym. 

 
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności : 

a)  organizuję    pracy   szkoły,    a    zwłaszcza    tygodniowy   rozkład    zajęć    lekcyjnych 
i pozalekcyjnych, 

b)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
c)  projekt planu finansowego szkoły, 
d)  propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 

e)  podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, 
9.  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego. 
10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 
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11. Szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania Rady Pedagogicznej zawarte są w 
Regulaminie Rady Pedagogicznej. 

 
§ 13 

 
1.  Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów. 
2.  Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły. 
3.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 
4.  Kompetencje Rady Rodziców określa art. 54 Ustawy o systemie oświaty. 

 
 
 
 
 
 

§ 14 
 

 
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin. Organy samorządu 
są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły podstawowej. 
Samorząd uczniowski może : 

a)  przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich 
sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 

b)  wspomagać dyrektora i nauczycieli w zapewnieniu bezpieczeństwa, 
c)  współdziałać z nauczycielami i dyrektorem szkoły w zakresie dbałości o mienie szkoły, 
d)  wybrać nauczyciela – opiekuna samorządu.  

 
 

IV. PROCEDURY NABORU 
 

§ 15 
 
1. Procedury naboru do oddziału przedszkolnego : 

a)  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/ 
prawnych opiekunów. 
b)  Nabór prowadzony jest za pomocą systemu informatycznego. 
c)  Do   wniosku   należy   dołączyć   dokumenty   potwierdzające   spełnianie   określonych 

kryteriów. Dyrektor ma prawo wystąpić do Prezydenta Miasta o weryfikację 
przedstawionych dokumentów. 

d)  Postępowanie rekrutacyjne dzieli się na : 
- rekrutację zasadniczą przebiegającą w dwóch etapach w oparciu o kryteria ustawowe i 
ustalone z Prezydentem Miasta Poznania. 
- rekrutację uzupełniającą. 

e)  Etap 1 rekrutacji oparty o kryteria ustawowe: 
- wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca 3+ dzieci); 
- niepełnosprawność kandydata; 
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
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- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, 
kawalera, wdowę, wdowca, osobę  pozostającą  w  separacji  orzeczonej  prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem); 
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.  
Powyższe kryteria mają jednakową wartość – 260 pkt. 

f)   Etap 2 rekrutacji – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym 
etapie/lub jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej 
niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość). 

 
 
 
 
 

KRYTERIUM LICZBA 
PUNKTÓW 

Oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w 
ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. 

Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego 
samotnie wychowującego dziecko. 

20 pkt; 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki. 50 pkt; 

Wprowadza się preferencje za wybór przedszkola: 

za I preferencję 

za II preferencję 

za III preferencję.  

 

50pkt; 

10pkt; 

0 pkt; 

Wniosek dotyczy dziecka 4, 5, lub 6 letniego. 50 pkt; 

Oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozliczyli 
podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w 
gminie Poznań – kryterium stosuje się również do 
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko. 

20 pkt; 

Gdy dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim 
lub wsparciem asystenta rodziny. 

60 pkt. 

 
 
g)  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły. 
 

2. Procedury naboru do klasy pierwszej. 
a) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci 7-letnie realizujące 

obowiązek szkolny oraz 6-letnie, na wniosek rodziców. 
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b) Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci: zamieszkałe 
w obwodzie szkoły oraz uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole, w której 
będzie kontynuowana naukę (również w przypadku, gdy szkoła ta nie jest szkołą 
obwodową). 

c) Do   wniosku   należy   dołączyć   dokumenty   potwierdzające   spełnianie   określonych 
kryteriów. Dyrektor ma prawo wystąpić do Prezydenta Miasta o weryfikację 
przedstawionych dokumentów. 

d) W rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w 
odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego)  szkół podstawowych innych, niż obwodowe brane będą pod uwagę 
kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania (uchwała nr XXIII/316/VI/2016 z dnia 
12 stycznia 2016r.).  

 
 
 
 

e) Kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania: 
 

Kryterium Liczba 
punktów 

Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań. 15 pkt; 

Uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok 
rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej,  do przedszkola w danym zespole 
szkół - kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów 
uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań 
mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła 
podstawowa. 

15 pkt. 

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest 
rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w 
którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa. 

15 pkt; 

Rodzeństwo kandydata uczęszczało do danej szkoły podstawowej. 5 pkt; 

Oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy 
od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań - kryterium 
stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie 
wychowującego dziecko. 

15 pkt; 

Wielodzietność rodziny kandydata. 5 pkt; 

Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej. 5 pkt, 

W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka wspierający 
rodziców w zapewnieniu należytej opieki. 

10 pkt. 

 
f) Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych przeprowadza komisja 

rekrutacyjna  powołana  przez  dyrektora  szkoły.  Dyrektor  wyznacza  przewodniczącego 
komisji. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 
listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Lista taka 
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zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo nie 
zakwalifikowaniu  dziecka   do   szkoły.   Dzieci   zakwalifikowane,   których   rodzice  złożą 
w wyznaczonym terminie pisemne potwierdzenie woli zapisu do danej szkoły będą przyjęte. 
Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu 
rekrutacji.. 

g) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. 
uczniowie przybywający z zagranicy będą przyjmowani do szkół podstawowych 
obwodowych właściwych dla ich miejsca zamieszkania z urzędu (zamieszkali na terenie 
RP, bez względu na obywatelstwo). 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV.      ORGANIZACJA SZKOŁY PO DSTAWOWEJ 
 

 
 

§ 16 
 
1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 
2.  Koniec  I  semestru  przypada  na  ostatni  dzień  ostatniego  pełnego  tygodnia  stycznia. 
Jeżeli w tym czasie przypadają ferie zimowe, to wraz z ich rozpoczęciem kończy się pierwszy 
semestr danego roku szkolnego. 

 
§ 17 

 
1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej jest oddział. 
2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 
liczących nie więcej niż 25 uczniów. 
3. W przypadku przyjęcia z urzędu w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych ucznia zamieszkałego w obwodzie do oddziału klasy I, II lub III szkoły 
podstawowej, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli 
liczba uczniów jest większa niż 25. 
4. Dyrektor może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów ponad 25 na wniosek 
rady oddziałowej i za zgodą organu prowadzącego i z obowiązkowym zatrudnieniem 
asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 
5. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej 
niż o 2 uczniów. 
6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą 
uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
7.   W  szkole  mogą  być  tworzone  oddziały  przedszkolne  realizujące  program  
wychowania przedszkolnego, liczące do 25 uczniów, 
8.  Oddział liczący powyżej 24 uczniów dzieli się na grupy na zajęciach komputerowych i 
z języków obcych. 
9.  Jeśli oddział liczy mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy można dokonać za zgodą 
organu prowadzącego. 
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10.  Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, jeśli w oddziale jest  
powyżej 26 uczniów.    Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV do VI prowadzone są 
w grupach liczących od 12  uczniów. W przypadku małej liczby dziewcząt lub chłopców, 
biorących udział w lekcjach wychowania fizycznego, tworzy się grupy międzyklasowe lub 
międzyoddziałowe. 
11.  W szkole funkcjonują klasy sportowe o profilach : dziewczęta - piłka koszykowa, 
chłopcy 
- piłka ręczna. 
12.   Liczba  uczniów  w  grupie  ćwiczeniowej  oddziału  sportowego  wynosi     minimum  
10. W  przypadku  mniejszej  liczby  dzieci,  decyzję  podejmuje  Dyrektor  w  porozumieniu  z 
organem prowadzącym szkołę. 
13.  Organizację  stałych   obowiązkowych  i   nadobowiązkowych  zajęć   dydaktycznych i 
wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na 
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. 
 

 

 
§ 18 

 
1.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

pracujących w szkole. 
2.  W miarę możliwości wychowawca prowadzi oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 
§ 19 

 
1.  Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo – lekcyjny. 
2.  Godzina   lekcyjna   trwa   45   minut.   W    uzasadnionych   przypadkach   dopuszcza 

się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3.   Czas  trwania  poszczególnych  zajęć  w  klasach  od  I–III  ustala  nauczyciel  prowadzący 
te zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2. 

4.  Przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 20 minut. Czas trwania przerw w klasach I-III   
ustala nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości ucznia. 
5.  Zajęcia  wyrównawcze  i  koła  zainteresowań  mogą  być  prowadzone  poza  systemem 

klasowo – lekcyjnym. 
 

§ 20 
 
Dokumenty funkcjonujące w Szkole: 

1)  Statut Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu, 
2)  Wewnątrzszkolny System Oceniania, 
3)   Plan Pracy Szkoły, 
4)   Program Wychowawczy Szkoły, 
5)   Plan Rozwoju Szkoły, 
6)   Regulaminy. 

 
§ 21 

 
Organizacja i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych 

 

1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w 
innej formie wychowania przedszkolnego. 
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2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

3. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy. 

4. Organizacja oddziałów: 

a) Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

b) Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków. 

c) Opiekę nad dziećmi w oddziale sprawuje jeden nauczyciel. 

 d) Oddział jest czynny 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 
e) Czas pracy oddziału przedszkolnego umożliwia realizację zadań ustalonych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego i wynosi 5 godzin dziennie, 25 godzin w 
tygodniu. 

f) Godzina zajęć obowiązkowych trwa 60 minut. 
g)  Obowiązkowo od roku szkolnego 2015/2016 dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne organizuje się nieodpłatne zajęcia z języka obcego nowożytnego. 

h) Szkoła organizuje nieodpłatną naukę religii i etyki, jako zajęcia dodatkowe. 

i) Wolę uczęszczania dziecka na zajęcia religii i  etyki wyrażają jego rodzice/opiekunowie 
prawni. 

j) Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez wychowawcę. 
k) Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora Szkoły. 
l) Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia. 

ł) Szkoła zapewnia możliwość korzystania ze świetlicy dzieciom, które muszą przebywać 
w  szkole  z  uwagi  na  czas  pracy  rodziców/opiekunów  prawnych  lub  ze  względu 
na organizację dojazdu. Do tych celów szkoła wyznacza odpowiednią salę, przeznaczoną 
tylko dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. 

 
§ 22 

 
 
1.  Biblioteka szkolna jest pracownią, która służy : 

a)  realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, 

b)  realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

c)  doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, 

d)  popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 

e)  popularyzowaniu wiedzy o regionie. 

f)  ewidencjonowaniu bezpłatnych podręczników. 

2.  Użytkownikami biblioteki są : uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły 
oraz rodzice uczniów. 

3.  Szczegółowe zadania nauczyciela – bibliotekarza określa regulamin biblioteki. 
 
 

§ 23 
 
 
1. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności opiekuńczo – wychowawczej szkoły dla 

uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców 
(opiekunów) bądź trudną sytuację rodzinną. 

2. Świetlica jest czynna w godzinach zależnych od potrzeb i możliwości finansowych szkoły. 

3. Zajęcia  odbywają  się  w  grupach  wychowawczych  ,  które  nie  powinny  przekraczać 
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25 uczniów. 

4. Formy  pracy  w   świetlicy  są   związane   m.in.   z   zapewnieniem   opieki,   rozrywką, 
wypoczynkiem, rozwijaniem zainteresowań, pomocą w zdobywaniu wiedzy. 

5.  Korzystanie z opieki w świetlicy jest bezpłatne. 

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy, w tym odbioru dzieci, określa regulamin 

świetlicy szkoły. 
 
 

§ 24 
 

 
Formy opieki i pomocy uczniom: 

 
1.   Szkoła  zapewnia  w  miarę  posiadanych  możliwości  pomoc  i  opiekę  uczniom,  którym 

z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym 
stała lub doraźna pomoc materialna. 

2.  Szkoła zapewnia opiekę  pielęgniarską  oraz  stomatologiczną  na  zasadach określonych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

3.  Wszyscy uczniowie mogą korzystać z odpłatnych posiłków wydawanych w stołówce. 
 

4.   W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki, budynek 
i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer. 

 
 
 

V.       NAUCZYCIELE ORAZ INNI PRACOWNICY SZKOŁY PO DSTAWOWEJ 
 

§ 25 
 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
2.  Nauczyciel ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i życie, 

a także szanowania godności osobistej ucznia. 
3.  Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności : 
a)  realizacja podstawy programowej, 
b)  decyzja o wyborze i sposobie realizacji programów nauczania, 
c)  prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego i odpowiedzialność za jej jakość i efekty, 
d)  obiektywne ocenianie uczniów i sprawiedliwe ich traktowanie, 
e)  wspieranie rozwoju uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 
f)   udzielanie  pomocy w  przezwyciężaniu  niepowodzeń  szkolnych  w  oparciu  o  rozpoznanie 

potrzeb uczniów, 
g)  doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 
h)  informowanie rodziców uczniów oraz rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno – 

wychowawczych, 
i)   prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy w przydzielonych oddziałach, w 
szczególności ułożenia planu wynikowego i złożenia go do ostatniego dnia września każdego 
roku szkolnego oraz odnotowywanie w osobnym dzienniku, informacji na temat realizacji 
dodatkowych zajęć, przydzielonych przez dyrektora szkoły w ramach realizacji potrzeb 
edukacyjnych i zainteresowań uczniów, 
j)   wnioskowanie w sprawie nagród i innych form uznania dla uczniów, 
k) współpraca z rodzicami /prawnymi opiekunami oraz ze specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami 
prowadzącymi zajęcia dodatkowe, 

l)   pełnienie dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg corocznie ustalonego planu, 
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m) poinformowanie   na  początku   roku   szkolnego   rodziców   i   uczniów   o  zakresie  treści 
programowych w nauczanym przedmiocie oraz kryteriach oceniania, 

n)  przedstawianie Dyrektorowi Szkoły planów wynikowych według wzorów przyjętych przez 
radę pedagogiczną w terminie wyznaczonym przez Dyrektora, 

o)  ustalenie szkolnych zestawów programów dla danego oddziału i modyfikowanie ich w miarę 
potrzeb i możliwości dziecka. 

 
4.  Nauczyciel odpowiada za powierzone mu mienie. 

 

 
 

§ 26 
 
1.  Do obowiązków nauczyciela wychowawcy klasy należy w szczególności : 
a)  organizowanie i realizowanie procesu wychowawczego klasy, 
b)  współdziałanie z rodzicami i uczniami w celu pełnej realizacji celów wychowawczych 

i opiekuńczych szkoły, decydowanie w sprawie oceny zachowania uczniów, 
c)  planowanie i organizowanie różnych form życia klasowego, 
d)  współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, 
e) zapoznanie rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, 

klasyfikowania, promowania uczniów oraz obowiązującymi w szkole regulaminami, 
f)   prowadzenie dokumentacji klasy. 

 
§ 27 

 
1.  W  szkole  podstawowej  może  być  utworzone  stanowisko  wicedyrektora  –  zgodnie 

z przepisami szczególnymi. 
2.  W  ramach  opieki  i  pomocy  uczniom,  którym  z  przyczyn  rozwojowych,  rodzinnych 

lub losowych potrzebne jest wsparcie, tworzy się stanowisko psychologa i  pedagoga 
szkolnego. 

 
VI.      ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PO DSTAWOWEJ 

 

 
 
1.  Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat i kończy się egzaminem zewnętrznym 

organizowanym zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2.  Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej odbywa się na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej, zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
obowiązującego na dany rok szkolny i zasad określonych przez organ prowadzący ( nabór 
elektroniczny). 

3.  Szkoła sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące 
w  jej  obwodzie ustalanym zgodnie z  aktualnymi przepisami. Informacja o  obwodzie 
Szkoły znajduję się na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie Szkoły. 

4.  Szkoła  obejmuje  swym  zasięgiem  terytorialnym uczniów zamieszkałych  w  obwodzie 
szkoły, w skład którego wchodzą następujące ulice : 
Augustowska, Barcińska, Białostocka, Brzeska, Czekalskie, Czerniejewska, Gąsawska , 
Goplańska, Inowrocławska, Kcyńska, Kępa Kolska, Konińska,  Koronowska , 
Kostrzyńska, (5, 7, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, 14, 18, 20, 24, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 
39a, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 50a, 51, 52, 53, 53a, 54, 55, 55a, 57, 59, 61, 63, 
63a, 67, 67a, 69, 71, 73, 75a, 75b, 75c, 77, 77a, 77b, 79, 83, 89, 91, 98), Kruszwicka, 
Kutnowska, Lidzka, Łabiszyńska, Łęczycka, Łomżyńska, Łowicka, Mińska, Modlińska, 
Mogileńska, Nakielska  ,  Nieszawska  ,  Nowogrodzka,  Otwocka,  Pilska,  Płocka,  
Pobiedziska, Powidzka, Pułtuska, Radziejowska, Rogowska, Słupecka , Swarzędzka, 
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Terespolska, Termalna, Toruńska, Trzemeszeńska, Warszawska (67, 71-73, 75, 77, 79, 81, 
82, 82/100, 82/101, 82/102, 82/103, 82/104, 82/105, 82/106, 82/107, 82/108, 82/109, 
82/110, 82/111, 82/112, 82/113, 82/114, 82/115, 82/116, 82/117, 82/118, 82/119, 82/12, 
82/120, 82/121, 82/122, 82/123, 82/124, 82/125, 82/126, 82/127, 82/128, 82/129, 82/13, 
82/130, 82/131, 82/132, 82/133, 82/134, 82/135, 82/136, 82/137, 82/138, 82/139, 82/14, 
82/140, 82/141, 82/142, 82/143, 82/144, 82/145, 82/146, 82/147, 82/148, 82/149, 82/15, 
82/150, 82/151, 82/152, 82/153, 82/154, 82/155, 82/156, 82/157, 82/158, 82/159, 82/16, 
82/160, 82/161, 82/162, 82/163, 82/164, 82/165, 82/166, 82/167, 82/168, 82/169, 82/17, 
82/170, 82/171, 82/172, 82/173, 82/174, 82/175, 82/176, 82/177, 82/178, 82/179, 82/18, 
82/180, 82/181, 82/182, 82/183, 82/184, 82/185, 82/186, 82/187, 82/188, 82/189, 82/19, 
82/190, 82/191, 82/192, 82/193, 82/194, 82/195, 82/196, 82/197, 82/198, 82/199, 82/20, 
82/200, 82/201, 82/202, 82/203, 82/204, 82/205, 82/206, 82/207, 82/208, 82/209, 82/21, 
82/210, 82/211, 82/212, 82/213, 82/214, 82/215, 82/216, 82/217, 82/218, 82/219, 82/22, 
82/220, 82/221, 82/222, 82/223, 82/224, 82/225, 82/226, 82/227, 82/228, 82/229, 82/23, 
82/230, 82/231, 82/232, 82/233, 82/234, 82/235, 82/236, 82/237, 82/238, 82/239, 82/24, 
82/240, 82/241, 82/242, 82/243, 82/244, 82/245, 82/246, 82/247, 82/248, 82/249, 82/25, 
82/250, 82/251, 82/252, 82/253, 82/254, 82/255, 82/256, 82/257, 82/258, 82/259, 82/26, 
82/260, 82/261, 82/262, 82/263, 82/264, 82/265, 82/266, 82/267, 82/268, 82/269, 82/27, 
82/270, 82/271, 82/272, 82/273, 82/274, 82/275, 82/276, 82/277, 82/278, 82/279, 82/28, 
82/280, 82/281, 82/282, 82/283, 82/284, 82/285, 82/286, 82/287, 82/288, 82/289, 82/29, 
82/290, 82/291, 82/292, 82/293, 82/294, 82/295, 82/296, 82/297, 82/298, 82/30, 82/31, 
82/32, 82/33, 82/34, 82/35, 82/36, 82/37, 82/38, 82/39, 82/40, 82/41, 82/42, 82/43, 82/44, 
82/45, 82/46, 82/47, 82/48, 82/49, 82/50, 82/51, 82/52, 82/53, 82/54, 82/55, 82/56, 82/57, 
82/58, 82/59, 82/60, 82/61, 82/62, 82/63, 82/64, 82/65, 82/66, 82/67, 82/68, 82/69, 82/70, 
82/71, 82/72, 82/73, 82/74, 82/75, 82/76, 82/77, 82/78, 82/79, 82/80, 82/81, 82/82, 82/83, 
82/84, 82/85, 82/86, 82/87, 82/88, 82/89, 82/90, 82/91, 82/92, 82/93, 82/94, 82/95, 82/96, 
82/97, 82/98, 82/99, 83, 84a, 84paw5, 85, 87, 88, 89, 91, 92a, 93, 94, 94a, 96, 98, 98A, 99, 
100, 101, 102, 102a, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114A, 
115, 116, 116a, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131a, 
132, 133, 135, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 
165, 167, 169, 171, 173, 175, 181, 183-185, 231), Wiankowa, Witkowska, Wrzesińska, 
Zambrowska. 

 

 
VII.    UCZNIOWIE SZKOŁY PO DSTAWOWEJ 

 

 
 

§ 28 
 
1.    Naukę w szkole rozpoczyna dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat i 

ukończyło wcześniej roczne przygotowanie przedszkolne lub posiada opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej.   Na  wniosek  rodziców  naukę  w   szkole  może  także 
rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje 
psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 

2.   Decyzję  o  wcześniejszym  przyjęciu  dziecka  do  szkoły  podstawowej  podejmuje  dyrektor 
szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

3.   Decyzję  w  sprawie  odroczenia  obowiązku  szkolnego  podejmuje  Dyrektor,  w  którego 
obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, 
jednak nie dłużej niż na rok. 

4.   Rodzice kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, wypełniają zgłoszenie. 
5.   Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej   mogą być przyjęci do klasy 

pierwszej  po  przeprowadzeniu  postępowania  rekrutacyjnego.  W takim  przypadku  rodzice 
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muszą wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Do 
wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez rodzica/prawnego 
opiekuna  dziecka określonych kryteriów. Dyrektor ma prawo wystąpić do Prezydenta Miasta 
o weryfikację dołączonych oświadczeń. 

 
§ 29 

 
1.  Uczeń ma prawo do : 
a)  zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami, stawianymi wymaganiami, 
b)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia z zasadami higieny pracy umysłowej 

(uczeń i jego rodzice, korzystając z dodatkowych zajęć organizowanych poza czasem 
szkolnym powinni tak zaplanować te zajęcia, aby nie kolidowały one z planem zajęć 
w szkole i umożliwiały racjonalne gospodarowanie czasem i wysiłkiem intelektualnym), 

c)  opieki wychowawczej i  warunków pobytu w  szkole zapewniających bezpieczeństwo, 
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i 
poszanowania godności osobistej, 

d)  swobody  wyrażania  myśli  i  przekonań,  jeśli  nie  narusza  tym  dobra  innych  osób, 
e)  rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 
e)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
f)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 
g)  korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i pomocy materialnej, 
h)  pomocy w przypadku trudności w nauce, 
i)   korzystania z  pomieszczeń  szkolnych,  sprzętu,  środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki, 
j)   wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, 
k)  zrzeszania się w organizacjach działających w szkole podstawowej. 
2.  Uczeń ma obowiązek : 
a) przestrzegać  postanowień  zawartych  w  Statucie  Szkoły  oraz  w  regulaminach 

obowiązujących w szkole, 
b)  systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 
c)   wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelną pracę nad poszerzaniem swej 

wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, 
uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych i wyrównawczych, 

d)  przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego, 
e)  dbania  o  schludny  wygląd  (zabronione  jest  farbowanie  włosów,  malowanie  paznokci, 

makijaż)   oraz  noszenie  odpowiedniego   stroju:   w  przypadku   wszystkich   uroczystości 
szkolnych i klasowych stroju galowego (ciemne spodnie lub spódnica, biała koszula lub 
bluzka), 

f)   być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 
g)  dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 
h)  okazywania  szacunku  nauczycielom  oraz  innym  pracownikom  szkoły,  podporządkowanie 

się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom rady 
samorządu klasowego i samorządu szkolnego. 

i)   ponosić konsekwencję umyślnego spowodowania szkód materialnych, 
j)   zmiany  oddziału  na  pisemny  i  uzasadniony  wniosek  rodziców  (opiekunów  prawnych), 

decyzję o przeniesieniu podejmuje Dyrektor Szkoły po uprzednim zbadaniu zasadności 
wniosku. 

k)  przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych: 
- nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby 
nagrywanej lub fotografowanej , 
- obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów podczas zajęć edukacyjnych (telefony  są 
wyłączone i schowane), 
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- zaginiecie lub kradzież telefonu komórkowego należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy 
lub Dyrektorowi Szkoły, fakt zaginięcia należy zgłosić odpowiednim organom, 
-   naruszenie   zasad   używania   telefonów   komórkowych   powoduje   zabranie   telefonu 
do „depozytu”- telefon odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia u pedagoga szkolnego. 

 
System motywacyjny w szkole 

 
§ 30 

 

 
1.  Uczeń może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za : 
a)  rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska, 
b)  wzorową postawę, 
c)  wybitne osiągnięcia (Księga Wybitnych Absolwentów, tytuł : olimpijczyk roku, uczeń 

roku, ambasador szkoły, sportowiec roku), 
d)  dzielność i odwagę. 
2.  Nagrody i wyróżnienia przyznawane uczniom : 
a)  pochwała udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę na forum klasy, 
b)   pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły w czasie uroczystości szkolnej, 
c)  nagroda książkowa lub rzeczowa, 
d)  odnotowanie osiągnięć na świadectwie szkoły podstawowej, 
e)  list pochwalny skierowany do rodziców, 
f)   dyplom za szczególne osiągnięcia, 
g)  wpis do księgi wybitnych absolwentów, 

h)  przyznawanie tytułów: olimpijczyk roku, uczeń roku, ambasador szkoły, sportowiec roku. 
Szczegółowe zasady przyznawania tytułów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. 
3.  Uczeń szkoły podstawowej może być ukarany za lekceważenie obowiązków szkolnych, 

łamanie praw i obowiązujących regulaminów, narażenia życia swojego i innych uczniów 
oraz świadome niszczenia mienia szkoły. 

4.  Konsekwencje złego zachowania: 
a)  upomnienie lub uwaga wychowawcy klasy, 
b)  upomnienie lub uwaga dyrektora szkoły, 
c)  ustne lub pisemne powiadomienie rodziców, 
d)  obniżenie oceny z zachowania do najniższej włącznie, 
5.  Szkoła  powiadamia  rodziców  (lub  prawnych  opiekunów)  ucznia  o  przyznanej  mu 

nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. 
6.  Od  każdej  wymierzonej  kary  uczeń  może  odwołać  się  sam  lub  za  pośrednictwem 

samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców. 
 
 

VIII. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓ W 
 

§ 31 
Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów stanowi Wewnątrzszkolny System 

Oceniania, który jest integralną częścią Statutu Szkoły oraz stanowi osobny dokument. 
 
 

IX.    SPRAWY SPORNE 
 

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNI OSKÓW 
 

§ 32 
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Tryb składania skarg i wniosków 
1.  Skargę  i  wniosek  ma  prawo  wnieść  uczeń,  rodzic,  opiekun  prawny,  wychowawca, 

ustawowy  przedstawiciel  (rzecznik  praw,  pedagog),  instytucje  pozaszkolne  i  osoby 
fizyczne w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie nie będą przyjmowane. 

2. Sprawy sporne powinny być adresowane do dyrektora szkoły, po wykorzystaniu drogi     
służbowej (nauczyciel – wychowawca – dyrektor). 

3.  Skargi i wnioski adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko 
(nazwę), adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji. 

4.  Skargi i wnioski winny być składane przez zainteresowane strony w formie pisemnej 
w sekretariacie szkoły. 

5.  Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane. 
6.  Ze zmianami w trybie postępowania zapoznaje się pisemnie osoby zainteresowane. 

 
 
 
 

 
 

§ 33 
 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków 
 

1.  Rozpatrywanie  skarg  następuje  do   14   dni   od   jej   zgłoszenia.  W   uzasadnionych 
przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu 
osób zainteresowanych. 

2. Dyrektor  powierza  rozpatrywanie  skarg  i  wniosków  pedagogowi  szkolnemu, 
wychowawcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły. 

3.  W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się do wnoszącego 
skargę  do  złożenia  dodatkowych  wyjaśnień  w  nieprzekraczalnym  terminie  7  dni, 
z   jednoczesnym   pouczeniem,   że   nie   usunięcie   tych   braków   pozostawia   skargę 
bez rozstrzygnięcia. 

4.  Jeżeli  skarga  dotyczy  kilku  spraw  podlegających  rozpatrzeniu  przez  rożne  osoby, 
instytucje  –  dyrektor  rozpatruje  sprawę  należącą  do  jego  kompetencji.  Pozostałe 

przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi 
z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę. 

5.  Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały. 
6.  Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej 

sprawie. 
7.  Dyrektor informuję w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania 

skargi, podjętych środkach i działaniach oraz trybie odwołania się od wydanej decyzji 
w terminie do 14 dni. 

8.  Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji 
za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

 
§ 34 

 
Tryb odwoławczy 

 
1.  Wszystkie  organy  szkoły  dbają  o  to,  aby  stosowane  kary  były  jasno  określone 

( stopniowane), współmierne do przewinienia, stosowane w trybie określonym w statucie. 
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2.  W  przypadku zastosowania kary nieujętej  w  statucie  szkoły lub WSO,  dyrektor  
szkoły uchyla nałożoną karę. 

3.  Uczeń  lub  jego  rodzic  (opiekun  prawny)  ma  prawo  odwołać  się  od  nałożonej  kary 
w formie pisemnej. 

4.  Uczeń  odwołuje się  od nałożonej  kary do  dyrektora szkoły poprzez  :  wychowawcę, 
pedagoga  szkolnego,  rodzica,   nauczyciela   w   terminie   7   dni   od   nałożenia   kary 
w sekretariacie szkoły. 

5.  Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez : analizę dokumentu, rozmowę 
z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie zespołowi wychowawczemu, radzie 
pedagogicznej. 

6.  Dyrektor może karę utrzymać lub zmienić, jeżeli uważa, że jest ona niewspółmierna 
do przewinienia. 

7.  Dyrektor wydaję decyzje na piśmie w terminie do 14 dni 
8.  Od     decyzji     dyrektora     uczeń,     rodzice,     prawny     opiekun     mogą     odwołać 

się  do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora. 
 

 
 
 
 
 

IX.     POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

 
 

§ 35 
Szkoła Podstawowa używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 
 

§ 36 
 

Szkoła Podstawowa prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

 
 

§ 37 
 
1.  Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący 
 
2.  Szkoła   może   na   wyodrębnionym   rachunku   bankowym   (Wydzielony   Rachunek 

Dochodów), gromadzić dochody własne. Źródłami dochodów są : 
a)  wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, 
b)  wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie 

albo użytkowaniu jednostki budżetowej, 
c)  wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 

wynajem pomieszczeń szkolnych : sale lekcyjne, sale gimnastyczne, boiska, pracownie 
komputerowe, 
wynajem powierzchni reklamowych : anteny, bilbordy, 
wynajem powierzchni pod automaty samosprzedające, 

d)  wpływy i opłaty od organizacji, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz na 
przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych : 
wpłaty  od  organizacji,  instytucji,  fundacji  organizujących  wymianę  międzynarodową 
młodzieży oraz konkursy, 
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wpłaty z tytułu nagród i wyróżnień otrzymanych za udział w konkursach, projektach, 
festiwalach oraz różnego rodzaju imprezach, 
prywatne rozmowy z telefonów służbowych, 
udostępnienie dokumentacji przetargowej, 
zajęcia  dodatkowe  organizowane  na  wniosek  rodziców  :  język  angielski,  pływalnia, 
rytmika, organizacja wyjazdów dla dzieci np. wycieczki, zielone szkoły. 

e)  wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 
3.  Dochody własne mogą być przeznaczone na : 
a)  cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę, jeżeli zostały określone, 
b)  remont lub odtworzenie mienia w przypadku otrzymania dochodu z tytułu odszkodowań i 

wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, 
c)  sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów np. dochody z wynajmu 

sali gimnastycznej wiążą się z poniesieniem wydatków na zakup energii elektrycznej, 
cieplnej, wody, środków czystości itp. 

d)  dofinansowanie bieżącej działalności jednostek : 
działalność dydaktyczno – wychowawczą, 
zakup pomocy i wyposażenia, 
zakup materiałów na remonty i konserwacje, 
zakup środków czystości i materiałów biurowych, 
opłaty za usługi, 
podróże służbowe krajowe i zagraniczne, 
inne cele wynikające ze statutowej działalności, 

e)  wydatki związane z bankową obsługą rachunku. 
4.  Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot 

zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. 
5.  Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 
 

§ 38 
 

1.  Dyrektor szkoły podstawowej zapoznaje radę pedagogiczną ze statutem i regulaminami 
szczegółowymi. 

2.  Statut szkoły podstawowej udostępniany jest zainteresowanym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
§ 39 

 
1.  Każdy z organów szkoły ma prawo wnioskowania o zmiany w statucie. 
2.  Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna. 
3.   Wszelkie  sprawy  nieuregulowane  w  niniejszym  Statucie  rozstrzygane  będą  wg  aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa. 
4.  Po wprowadzeniu do Statutu Szkoły trzech kolejnych nowelizacji ogłasza się tekst jednolity. 
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Uchwałą Rady Pedagogicznej 
Statut Szkoły Podstawowej Nr 46 
w Poznaniu, ul. Inowrocławska 19 
zatwierdzono 
........................................
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Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przewodniczący Rady Rodziców 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
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