
Sto Światów Szkoła ul. Popiołka 16, mail: szkola@stoswiatow.pl tel. 506325812  

 

 

 

 

 

STATUT 

Sto Światów 

Szkoła 



Sto Światów Szkoła ul. Popiołka 16, mail: szkola@stoswiatow.pl tel. 506325812  

SPIS TREŚCI  

ROZDZIAŁ I – Przepisy ogólne  

ROZDZIAŁ II – Cele i zadania  

ROZDZIAŁ III – Organ Prowadzący  

ROZDZIAŁ IV – Organy Szkoły i ich kompetencje 

ROZDZIAŁ V – Organizacja Szkoły  

ROZDZIAŁ V – Wychowankowie Szkoły  

ROZDZIAŁ VI – Rodzice  

ROZDZIAŁ VII – Nauczyciele i inni pracownicy 

ROZDZIAŁ IX – Finansowanie  

ROZDZIAŁ VIII – Postanowienia końcowe  

Podstawa prawna:  

·Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).  

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356) 

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 09 lipca 2020 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280) 

·Akt założycielski 

·Niniejszy Statut 

 

 

 

 

 

 



Sto Światów Szkoła ul. Popiołka 16, mail: szkola@stoswiatow.pl tel. 506325812  

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§1 

1. Sto Światów Szkoła,  jest niepubliczną placówką świadczącą usługi edukacyjne dla dzieci od 6 

do 12 roku życia. 

2. Placówka działa na podstawie:  

• Ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. Poz. 59 z 11 stycznia 2017r.) 

• Niniejszego statutu 

• Umów cywilnoprawnych zawartych między Sto Światów s.c. a rodzicem/opiekunem 

prawnym dziecka/ inną osobą, której sąd powierzył  sprawowanie opieki nad dzieckiem 

 

3. Sto Światów Szkoła prowadzona jest przez Michalinę Wiśniewską, prowadzącą działalność pod 

nazwą Michalina Wiśniewska - Sto Światów Dziecka, w Warszawie, z siedzibą przy ulicy Izaaka 

Newtona 23, 01-482 Warszawa, NIP 6381622321, REGON 362295383 oraz Magdą Trojanowską 

prowadzącą działalność Sztuka Dowolności Magda Trojanowska, w Warszawie, z siedzibą przy ul. 

Popiołka 16, 01-496 Warszawa, NIP: 8883037329, REGON: 388606816, działającymi w ramach 

spółki cywilnej pod nazwą Sto Światów spółka cywilna, NIP 5223204713, REGON 388962965.  

 

4. Siedziba organu prowadzącego znajduje się w Warszawie przy ul. Popiołka 16.  

 

4. Ustalona nazwa placówki jest używana w pełnym brzmieniu: Sto Światów Szkoła.  

 

5. Na pieczątkach i stemplach używana jest ustalona nazwa placówki w pełnym brzmieniu.  

 

6. Statut placówki jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły. Tworzone 

na podstawie statutu regulaminy i procedury nie mogą być z nim sprzeczne. 
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7. Statut placówki obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: 

uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli, inne osoby zatrudnione oraz wolontariuszy. 

§2 

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:  

1) szkole – należy przez to rozumieć Sto Światów Szkoła, 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut placówki, 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

5) rok szkolny – należy rozumieć okres od 1 września do 31 sierpnia.  
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA 

§1 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej 

podstawie przepisach.  

 

2. Uczniowie są zapisywani do poszczególnych klas, jednak organizowane dla nich zajęcia mogą 

łączyć uczniów z różnych klas, zależnie od ich poziomu zaawansowania, zainteresowań i uzdolnień. 

 

3. Szkoła realizować będzie założenia wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz ideami 

zawartymi w powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka oraz filozofii 

Reggio Emilia.  

 

4. Celem  jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym 

potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i 

przyrodniczym, a w szczególności:  

a) zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego, zgodnie z ich 

potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej,  

b) zapewnienie dzieciom warunków do twórczego rozwoju, 

c) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka,  

d) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,  

e) współdziałanie z rodziną wspomagając ją w wychowaniu dzieci oraz przygotowaniu ich 

do podjęcia nauki szkolnej,  

f) wspieranie nauczycieli, rodziców i dzieci w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne dzieci,  

g) umożliwianie rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

h) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

i) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 
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5. Szkoła współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

poprzez:  

1) wskazywanie rodzicom potrzeby skorzystania z pomocy poradni specjalistycznych, 

2) korzystanie z pomocy specjalistów przy ustalaniu Indywidualnego programu dla ucznia, 

3) współpracę z multidyscyplinarnym zespołem działającym w ramach Sto Światów 

Dziecka oraz Sto Światów Szkoła. 

 

6. Wynikające z powyższych celów zadania, szkoła realizuje w następujący sposób:  

a) zapewnia opiekę i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku,  

b) dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości 

rozwojowych,  

c) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, zapewnia równe szanse, 

d) umożliwianie rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,  

e) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

f) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

 

§2 

1. Wynikające z powyższych celów zadania, szkoła realizuje w następujący sposób:  

a) zapewnia opiekę i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku,  

b) dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości 

rozwojowych,  

c) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, zapewnia równe szanse,  

d) umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów na każdym polu,  

e) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania,  

f) celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,  

g) rozwija tolerancję i wrażliwość moralną,  

h) kształtuje otwartość dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata i wobec życia,  

i) kształtuje umiejętność obserwacji, ułatwia rozumienia zjawisk zachodzących w 

doświadczeniu dziecka, jego otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i 

technicznym, 
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j) rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych 

myśli i przeżyć,  

k) poprzez atrakcyjne formy pracy warsztatowej i artystycznej, wykraczające poza podstawę 

programową (np.: nauka tańca, drama, języki obce, warsztaty plenerowe i inne), rozwija 

wszechstronne zdolności u dzieci, w tym: wrażliwość estetyczną, wyobraźnię, ekspresję 

plastyczną, muzyczną i ruchową, 

l) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i 

zachowań pro zdrowotnych,  

m) poprzez wycieczki krajoznawcze, wycieczki do różnych organizacji i instytucji, 

kultywowanie tradycji oraz dyskusje.  

2. Szkoła umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej oraz kształtuje postawę tolerancji dla odmienności kulturowej i 

narodowościowej.  

 

§3 

1. Zadaniem Szkoły jest zapewnienie: 

a) pełnego poczucie bezpieczeństwa dzieciom:  

• zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,  

• podczas ich pobytu w szkole tj. od momentu przyprowadzenia dziecka pod opiekę 

nauczyciela do czasu przyjścia rodzica lub upoważnionego opiekuna po dziecko,  

• także w trakcie zajęć poza terenem szkoły, 

b) stosowanie w swoich działaniach obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.  

 

§4 

1. Placówka realizuje zadania wychowawczo - edukacyjne poprzez:  

a) wspólną dla wszystkich członków społeczności szkolnej wizję wychowawczą, 

b) opracowanie i realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

uwzględniającego potrzeby uczniów i rodziców, 

c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich osobistego potencjału oraz pokonywaniu trudności, 

d) zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć, co rozbudza 

ciekawość poznawczą, 



Sto Światów Szkoła ul. Popiołka 16, mail: szkola@stoswiatow.pl tel. 506325812  

e) poprzez atrakcyjne formy pracy warsztatowej i artystycznej, wykraczające poza podstawę 

programową (np.: nauka tańca, drama, języki obce, warsztaty plenerowe i inne), rozwija 

wszechstronne zdolności u dzieci, w tym: wrażliwość estetyczną, wyobraźnię, ekspresję 

plastyczną, muzyczną i ruchową, 

f) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i 

zachowań pro zdrowotnych,  

g) poprzez wycieczki krajoznawcze, wycieczki do różnych organizacji i instytucji, 

kultywowanie tradycji oraz dyskusje.  

 

§5 

1. Wobec rodziców szkoła pełni funkcję doradczą oraz wspomagającą:  

a) pomaga w rozpoznaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu 

wczesnej interwencji specjalistycznej,  

b) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunek i 

zakres zadań realizowanych w szkole, 

c) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z 

dzieckiem,  

d) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,  

e) doradztwo w kwestii przystosowania warunków w środowisku domowym do potrzeb 

dziecka oraz wykorzystania istniejących zasobów środowiska dydaktycznego w pracy z 

dzieckiem. 

 

§6 

1. Współpraca zespołu z rodzicami to:  

a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z 

dzieckiem,  

b) udzielanie wsparcia i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,  

c) doradztwo w kwestii przystosowania warunków w środowisku domowym do potrzeb 

dziecka oraz wykorzystania istniejących zasobów środowiska dydaktycznego w pracy z 

dzieckiem. 
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ROZDZIAŁ III 

ORGAN PROWADZĄCY 

§1 

1. Organem prowadzącym jest Sto Światów spółka cywilna. 

2. Prowadzący szkołę:  

a) nadaje Statut i zatwierdza w nim ewentualne zmiany,  

b) powołuje i odwołuje Dyrektora placówki oraz wykonuje w stosunku do nich czynności z 

zakresu prawa pracy, 

c) sprawuje nadzór merytoryczny, organizacyjny i finansowy nad działalnością placówki,  

d) rozpatruje wnioski Dyrektora szkoły w sprawach nawiązywania i rozwiązywania 

stosunku pracy z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi, ich wynagrodzenia,  

e) zatwierdza Regulamin szkoły oraz inne przepisy dotyczące jego pracy,  

f) podejmuje decyzje w ewentualnych kwestiach spornych między organami szkoły, 

g) akceptuje i sprawuje nadzór nad realizacją  Planu Organizacyjnego Sto Światów Szkoła 

oraz regulaminu. 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§1 

1.Organami szkoły są:  

a) Dyrektor – Michalina Wiśniewska i Magda Trojanowska 

b) Zastępca Dyrektora –Aleksandra Krajnik - Ji  

c)  Rada Pedagogiczna   

2. Dyrektor:  

a) w rozumieniu Prawa Pracy jest kierownikiem zakładu pracy, 

b) reprezentuje placówkę oraz kieruje jej działalnością, 

c) zatrudnia i zwalnia pracowników, a także zawiera inne umowy niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania placówki, 

d) ściśle współpracuje z wicedyrektorem, pedagogami zatrudnionymi w Sto Światów 

Szkoła, w zakresie prowadzenia placówki, 

e) podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów, 

f) w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Organem Prowadzącym, Wicedyrektorem 

oraz Radą Pedagogiczną,  

g) kieruje pracami Rady jako jej Przewodniczący,  

h) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,  

i) zapewnia warunki do prawidłowej pracy (pomoce naukowe, wystrój szkoły, dyscyplina 

pracy, bhp, bezpieczeństwo w szkole),  

j) sprawuje nadzór pedagogiczny,  

k) ocenia pracę nauczycieli i dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

 

3. Wicedyrektor pedagogiczny kieruje bieżącą pracą placówki, w szczególności realizuje 

następujące zadania: 

a) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

b) ustala zakres obowiązków poszczególnych pracowników Sto Światów Szkoła, 

c) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów, 
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d) przygotowuje półroczne i roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności placówki,  

e) akceptuje i sprawuje nadzór nad realizacją  Planu Organizacyjnego Sto Światów Szkoła 

oraz regulaminu.  

3. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele, pedagodzy pracujący w placówce Sto Światów 

Szkoła oraz Wicedyrektor oraz Organ Prowadzący. 

4. Rada Pedagogiczna: 

a) wypracowuje koncepcje placówki oraz plan organizacyjny i dba o jego rozwój i 

realizację, 

b) rozstrzyga kwestie dydaktyczne i wychowawcze w placówce, 

c) przygotowuje opinie i obserwacje na temat postępów uczniów w placówce, 

d) w uzasadnionych przypadkach wnioskuje o usunięcie ucznia, 

e) może uchwalić regulamin swojego działania, pracować w zespołach, 

f) organizuje spotkania z rodzicami, uczestniczy w imprezach szkolnych. 

5.  Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:  

a) wybór programów,  

b) opiniowanie organizacji pracy szkoły i zatwierdzanie planów jego pracy - w tym rozkładu 

tygodniowego pracy, 

c) określanie kierunków pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, d) zatwierdzanie 

innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez Radę 

Rodziców (jeśli taka zostanie powołana),  

e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

6. Rada Pedagogiczna działa kolegialnie i zbiera raz w miesiącu w ramach superwizji. 

7.Uchwały Rady Pedagogicznej  podejmowane są większością głosów, w obecności, co najmniej 

2/3 jej członków.  

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

§2 

1. W szkole mogą być tworzone samodzielne stanowiska dyrektorskie i kierownicze.  

2. Powołania na stanowiska dyrektorskie i kierownicze oraz określenia kompetencji tych stanowisk 

dokonuje organ prowadzący.  

3. Nauczyciel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, 

spostrzeżeń i wniosków z posiedzenia Rady.  
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ROZDZIAŁ V 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI STO ŚWIATÓW SZKOŁA 

§1 

1. Wszyscy członkowie społeczności Sto Światów Szkoła, mają obowiązek przestrzegać Statutu 

Szkoły oraz: 

1) dbać o dobre imię placówki Sto Światów Szkoła, 

2) szanować poglądy i przekonania innych osób i okazywać sobie wzajemnie szacunek, 

3) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób, 

4) naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę. 

 

2. Rodzice, Dyrektor, nauczyciele, inne osoby zatrudnione i współpracujące oraz wolontariusze w 

Szkole zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego modelowania postaw uczniów i 

wspierania ich w rozwoju.  

§2 

1. Uczniowie Szkoły mają w szczególności prawo do:  

a) edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań oraz 

właściwej opieki wychowawczej,  

b) udziału w opracowaniu dla nich indywidualnego programu i korygowania go, jeśli 

wystąpi taka potrzeba, 

c) poznania Planu Organizacyjnego Sto Światów Szkoła oraz programu kształcenia i 

wychowania, 

d) uzyskiwania rzetelnych informacji związanych z ich procesem edukacyjnym,  

e) rozwijania zainteresowań, pasji i talentów,  

f) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących wszystkich dziedzin życia Szkoły oraz 

światopoglądu w sposób uwzględniający dobro innych osób,  

g) poszanowania godności osobistej,  

h) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

i) uczestniczenia w spotkaniach społeczności Szkoły, 

j) korzystania z zajęć i materiałów dla nich zaplanowanych, pracowania nad własnym 

rozwojem. 
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§3 

1. Uczniowie Szkoły są zobowiązani w szczególności do:  

a) podjęcia odpowiedzialności za własny rozwój poznawczy adekwatnie do swoich 

możliwości, 

b) pełnego poszanowania praw i wolności innych członków społeczności Szkoły, 

c) efektywnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukę, 

d) przestrzegania obowiązujących w Szkole zasad oraz regulaminów i Planu 

Organizacyjnego, 

e) rzetelnego wykonywania obowiązków podczas pełnienia przyjętych funkcji w 

społeczności Szkoły.  

 

§4 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania 

wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.  

2. Do podstawowych obowiązków Rodziców należy:  

a) przestrzeganie niniejszego Statutu i innych regulaminów szkoły i umowy 

cywilnoprawnej,  

b) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,  

c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze szkoły lub przez upoważnioną przez rodziców 

osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,  

d) osoby nieletnie nie mogą być upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły,  

e) przyprowadzanie dziecka w takim czasie, by nie traciło obowiązkowych zajęć 

dydaktycznych,  

f) współdziałanie z nauczycielami opiekującymi się dzieckiem w procesie wychowawczym 

i dydaktycznym,  

g) współpraca z poradniami, jeśli wymaga tego dobro dziecka,  

h) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w szkole,  

i)informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w szkole,  

j)niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. 
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3. Rodzice mają prawo do:  

a) zapoznania się z zadaniami wynikającymi z realizowania podstawy programowej 

wychowania szkolnego,  

b) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka podczas wcześniej umówionych spotkań,  

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych,  

d) udziału i organizowania wspólnych spotkań szkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - 

dydaktycznych,  

e) znajomości założeń, koncepcji i Planu Organizacyjnego Sto Światów Szkoła. 

 

4. W celu zaspokojenia praw rodziców:  

a) nauczyciele zobowiązani są do udzielania rzetelnych informacji o dziecku podczas 

rozmów indywidualnych wcześniej umówionych, zebrań ogólnych, grupowych,  

b) umożliwia się rodzicom zdobywanie informacji o dziecku w trakcie zajęć otwartych, 

uroczystości, piknikach. 

 

§5 

1.Organ prowadzący zatrudnia nauczycieli, asystentów nauczycieli, specjalistów oraz pracowników 

administracyjno-obsługowych.  

 

 

§6 

1. Nauczyciele prowadzą pracę wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą w oparciu o 

przygotowany Plan Organizacyjny i regulamin. Nauczyciele są odpowiedzialni za jakość tej pracy 

i bezpieczeństwo dzieci.  

 

2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:  

a) realizowania zasad i czynności wynikających ze Statutu szkoły,  

b) systematyczne planowanie i realizacja pracy wychowawczo-dydaktycznej, zgodnie z 

obowiązującym Planem Organizacyjnym Sto Światów Szkoła i ponoszenie 

odpowiedzialności za jej jakość,  
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c) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, we wszystkich jego fazach,  

d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci, ich możliwości, zdolności i zainteresowań,  

e) zapoznanie się z analizą gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna),  

f) stosowania twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania - prace projektów, 

w duchu filozofii Reggio Emilia, 

g) aktywne uczestnictwo w wewnętrznym doskonaleniu nauczycieli na terenie placówki 

oraz w różnych formach doskonalenia poza jej terenem,  

h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę 

pomieszczeń,  

i) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i 

poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, wyjazdów,  

j) współdziałanie z innymi nauczycielami,  

k) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania 

dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań 

wynikających w szczególności z programu wychowania szkolnego, realizowanego w danej 

grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 

l) przekazywanie informacji zwrotnej Rodzicom, 

m) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących, związanych z organizacją i bieżąca 

działalnością placówki, czynny udział w pracach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

realizacja jej postanowień i uchwał,  

n) inicjowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub 

rekreacyjno-sportowym,  

o) współdziałania ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i zdrowotnej,  

p) przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ, 

r) prowadzić powierzone przez Dyrektora zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 

s) efektywnie wykorzystywać czas zajęć oraz indywidualizować pracę dydaktyczną i 

wychowawczą, 

t) towarzyszyć i wspierać każdego ucznia w rozwoju, 

u) uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz imprezach, uroczystościach, 

zebraniach wynikających z harmonogramu pracy Szkoły, 
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w) dokumentować swoją pracę według zasad przyjętych w Sto Światów Szkoła, 

y) prowadzić dokumentację procesu edukacyjnego uczniów Sto Światów Szkoła. 

 

3. W sprawach wychowania i nauczania, nauczyciel współdziała z rodzicami przekazując im 

rzetelne informacje o zachowaniu i rozwoju dziecka oraz o realizacji założeń programowych. W 

tym celu:  

a) organizuje spotkania z rodzicami (minimum raz na półrocze),  

b) organizuje konsultacje indywidualne z rodzicami w/g potrzeb,  

c) zapewnia rodzicom uczestnictwo w zajęciach, imprezach i uroczystościach z dziećmi w 

sposób przyjęty w placówce. 

4. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci. 

5. Pracę z dziećmi nauczyciele dokumentują prowadząc dokumentację pedagogiczną zgodnie z 

odrębnymi przepisami.  

6. Nauczyciel dokumentuje obserwacje prowadząc:  

a) zapisy w dziennikach zajęć,  

b) arkusze diagnostyczny dla dzieci,  

c) arkuszach obserwacji dzieci. 

7. Nauczyciel odpowiada za dokumentację pedagogiczną swojej grupy, a zawarte w niej dane 

osobowe chroni.  

8. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, 

opiekę zdrowotną oraz instytucjami realizującymi podobne cele mając na względzie dobro dziecka.  

9. Planując pracę pedagogiczną z dziećmi nauczyciel uwzględniają: 

a) plan organizacyjny oraz regulamin Sto Światów Szkoła,  

b) wyniki prowadzonych obserwacji rozwoju dzieci i ich potrzeb,  

c) ramowy rozkład dnia placówki. 

10. Nauczyciel podlega kontroli poprzez obserwację zajęć, lustrację sal, sprawdzanie dokumentacji 

(dzienników, planów wychowawczych, arkuszy ocen, konspektów, planów nauczania, protokołów 

z zebrań itp.).  

11. Praca Nauczycieli podlega ocenie Dyrektora oraz Organowi prowadzącemu Sto Światów 

Szkoła. 
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§7 

1. Nauczyciel ma prawo do:  

a) realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,  

b) decydowania o doborze form i metod pracy,  

c) proponowania programów wychowania szkolnego,  

d) opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej 

pracy i podnoszenia jakości pracy placówki,  

e) uzyskania pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz w 

podejmowaniu nowatorskich form pracy,  

f) publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą,  

g) uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami 

placówki.  

 

§8 

1. W szkole zatrudnieni mogą być, także inni pracownicy np.: asystenci nauczycieli, specjaliści, 

pracownicy administracji i obsługi.  

Zakres ich obowiązków ustalany jest przez organ prowadzący oraz Dyrektora szkoły i znajduje się 

w teczce akt osobowych.  

 

§9 

1. Każdy z pracowników:  

a) punktualnie rozpoczyna pracę,  

b) wywiązuje się z ustalonych terminów,  

c) przestrzega zasady współżycia społecznego,  

d) dba o przyjazną atmosferę w pracy,  

e) przestrzega tajemnicy służbowej,  

f) przestrzega regulaminu pracy, przepisów higieniczno - sanitarnych, BHP, PPOŻ., 

g) dba o mienie placówki,  

h) po zakończonej pracy pozostawia po sobie porządek i zabezpiecza sprzęt,  

i) wykonuje okresowe badania profilaktyczne,  
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j) informuje swojego przełożonego o stanie załatwianych spraw i ewentualnych 

trudnościach,  

k) w czasie pracy nie powinien oddalać się z miejsca pracy bez zezwolenia przełożonego 

lub osoby upoważnionej przez niego,  

l) nigdy nie pozostawia bez opieki powierzonych mu dzieci.  

2. Każdy z pracowników ma prawo do:  

a) wynagrodzenia w formie pieniężnej,  

b) do urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, macierzyńskiego, wychowawczego, 

okolicznościowego,  

c) poszanowania godności osobistej. 

  



Sto Światów Szkoła ul. Popiołka 16, mail: szkola@stoswiatow.pl tel. 506325812  

ROZDZIAŁ VI 

ZASADY INFORMOWANIA I OCENIANIA W SZKOLE 

 

§1 

1. Rodzice otrzymują informację zwrotną w sposób bezpośredni lub z wykorzystaniem środków 

elektronicznych.  

2. Rodzice mają prawo wglądu do wszystkich prac ucznia oraz wglądu do wszelkiej dokumentacji 

dotyczącej edukacji i oceniania ich dzieci.  

3. Wgląd w dokumentację odbywa się w terminie i miejscu określonym przez nauczyciela oraz w 

obecności nauczyciela odpowiadającego za przechowywanie danej dokumentacji.  

 

§2 

 1. Ocenianie bieżące polega na udzielaniu bieżącej informacji zwrotnej o postępach w spełnianiu 

wymagań edukacyjnych, otrzymywanej przez ucznia od nauczyciela i mającej na celu rozbudzanie 

motywacji wewnętrznej ucznia. Każdy nauczyciel ustala i określa swój sposób udzielania tej 

informacji, który musi zawierać przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak uczeń powinien dalej się uczyć.  

2. Ocena śródroczna w postaci informacji opisowej o postępach i zachowaniu ucznia jest wręczana 

przez wychowawcę uczniowi oraz jego rodzicom.  

3. Roczna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I-III jest oceną 

opisową. Począwszy od klasy IV roczne oceny klasyfikacyjne oraz roczne oceny zachowania 

ustalane są w obowiązującej prawem skali. 

 4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca informują ucznia 

i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, najpóźniej na 2 

tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 
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5. Nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją na wniosek rodzica lub ucznia.  

6. Warunki i tryb otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych i oceny zachowania są następujące:  

1) W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić swoje 

zastrzeżenia do zaproponowanej oceny rocznej. Wątpliwości rozstrzyga i sformułowania 

oceny może zmienić wychowawca po konsultacji z wicedyrektorem ds. pedagogicznych, 

nauczycielami i specjalistami pracującymi z uczniem, 

2) Począwszy od klasy IV – jeśli wystąpi różnica zdań co do należnej uczniowi rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu pomiędzy samooceną ucznia a oceną zaproponowaną 

przez nauczyciela – uczeń może wnioskować o przeprowadzenie egzaminu 

rozstrzygającego o ocenie rocznej, zorganizowanego na zasadach analogicznych, jak 

egzaminy klasyfikacyjne, 

3) Jeśli wystąpi różnica zdań co do należnej uczniowi rocznej oceny zachowania pomiędzy 

samooceną ucznia a oceną zaproponowaną przez jego wychowawcę, wątpliwości rozstrzyga 

i ocenę może zmienić wychowawca po konsultacji z wicedyrektorem ds. pedagogicznych, 

nauczycielami i specjalistami pracującymi z uczniem. 

7. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane w sposób opisany prawem, zdają:  

1) uczniowie, u których brak jest podstaw do ustalenia oceny z danych zajęć na podstawie 

uczestniczenia w tych zajęciach, 

2) uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, uczniowie ci nie otrzymują oceny 

zachowania i zdają roczne egzaminy klasyfikacyjne z tych przedmiotów, z których 

występuje taki obowiązek prawny.  
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ROZDZIAŁ VII 

ORGANIZACJA 

 

§1 

1. Organizację i zakres działania szkoły reguluje niniejszy Statut.  

2.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Plan 

organizacyjny Sto Światów Szkoła, regulamin oraz harmonogram pracy dydaktycznej i 

wychowawczej, zaakceptowane przez Organ Prowadzący. Na podstawie tego planu i 

harmonogramu ustalany jest tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć 

edukacyjnych. 

2. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę 

programową oraz program wychowania w szkole, dopuszczony przez Dyrektora szkoły lub 

opracowany przez nauczycieli.  

3. Zestaw programów dopuszcza do użytku Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej.  

§2 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest grupa, obejmująca opieką dzieci w 

różnorodnym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.  

2. W miarę możliwości placówki i potrzeb rodziców zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone.  

3. Szkoła przyjmuje dzieci w wieku od 6 do 12 lat.  

4. Liczba dzieci w oddziale powinna wynosić nie więcej niż 40 dzieci. 

 

§3 

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania 

szkolnego i programów autorskich, zgodnych z podstawą wychowania szkolnego, zatwierdzonych 

w trybie przewidzianym przepisami prawa.  

2. Godzina zajęć w szkole trwa od 30 do 60 minut.  

3. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do 

możliwości rozwojowych dzieci i wynosić 45minut.  

4. Szkoła prowadzi przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole.  
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§4 

1. Szkoła funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08.00 

do 17.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych ustalonych przez 

Dyrektora szkoły, o których informuje Rodziców (opiekunów prawnych) dzieci do końca sierpnia 

danego roku szkolnego.  

2. Organizację pracy szkoły określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora wspólnie z Radą 

Pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny.  

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele ustalają rozkład dnia, z uwzględnieniem 

potrzeb i zainteresowań dzieci.  

4. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 9:30 do 15.30. 5. Szkoła może w czasie 

trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną związaną z zajęciami dodatkowymi w 

zależności od bieżących potrzeb.  

6. W szkole nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo 

dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb szkoły i mają 

pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta szkoły oraz są dopuszczone przez dyrektora.  

 

§5 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.  

2. Dzieci do szkoły przyjmuje organ prowadzący oraz Dyrektor kierując się zasadą kolejności 

składania kart i ilością wolnych miejsc w grupie.  

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma rodzeństwo dzieci uczęszczających do placówki.  

4. W przypadku braku miejsc mogą być tworzone listy dzieci oczekujących na przyjęcie do szkoły. 

5. Rodzice ubiegający się o zapisanie dziecka do szkoły, zobowiązani są złożyć u Dyrektora szkoły 

„Ankietę rekrutacyjną” i uiszczenia wpisowego zgodnie z cennikiem.  

6. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do szkoły jest podpisanie umowy cywilno-prawnej między 

rodzicami lub prawnymi opiekunami, a Właścicielkami.  

7. Rodzice podpisując umowę powinni w pełni akceptować koncepcję pedagogiczną i organizacyjną 

szkoły oraz niniejszy Statut.  

8. Szkoła gwarantuje poufność danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dziecka do szkoły. 

9. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i oparciu o umowę cywilno-prawną może podjąć 

decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do szkoły w następujących przypadkach:  

a) nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego Statutu,  

b) nie respektowania przez rodziców „Umowy o usługę oświatową”, naruszając jej 
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postanowienia,  

c) zaleganie z odpłatnością za okres powyżej dwóch miesięcy.  

 

§6 

1. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci od 6 roku życia.  

2. Dziecku w szkole przysługują wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w 

szczególności prawo do:  

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –wychowawczo dydaktycznego zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej,  

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb,  

c) opieki i ochrony, w szczególności przed wszelkimi formami wyrażania przemocy 

fizycznej bądź psychicznej,  

d) poszanowania jego godności osobistej i akceptacji jego osoby,  

e) poszanowania własności,  

f) partnerskiej rozmowy na każdy temat.  

3. Do obowiązków dzieci należy:  

a) udział w życiu placówki  

b) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły.  

4. Wychowankowie szkoły są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

5. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają Rodzice (opiekunowie prawni) w terminie wskazanym 

przez organ prowadzący szkołę w oparciu o polisę. 
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ROZDZIAŁ VIII 

RODZICE 

 

§1 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania 

wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.  

2. Do podstawowych obowiązków rodzica należy:  

a) przestrzeganie niniejszego Statutu i innych regulaminów szkoły i umowy cywilno 

prawnej,  

b) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,  

c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze szkoły lub przez upoważnioną przez rodziców 

osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,  

d) osoby nieletnie nie mogą być upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły,  

e) przyprowadzanie dziecka w takim czasie, by nie traciło obowiązkowych zajęć 

dydaktycznych, tj. od godziny 9:30, 

f) współdziałanie z nauczycielami opiekującymi się dzieckiem w procesie wychowawczym 

i dydaktycznym,  

g) współpraca z poradniami, jeśli wymaga tego dobro dziecka,  

h) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w szkole,  

i)informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w szkole,  

j)niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. 

3. Rodzice mają prawo do:  

a) zapoznania się z zadaniami wynikającymi z realizowania podstawy programowej 

wychowania szkolnego,  

b) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka podczas wcześniej umówionych spotkań,  

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych,  

d) udziału i organizowania wspólnych spotkań szkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - 

dydaktycznych,  

e) znajomości podstaw programowych wychowania szkolnego.  
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4. W celu zaspokojenia praw rodziców:  

a) nauczyciele zobowiązani są do udzielania rzetelnych informacji o dziecku podczas 

rozmów indywidualnych wcześniej umówionych, zebrań ogólnych, grupowych,  

b) umożliwia się rodzicom zdobywanie informacji o dziecku w trakcie zajęć otwartych, 

uroczystości, piknikach. 
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ROZDZIAŁ IX 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI 

 

§1 

1. Majątek szkoły stanowią ruchomości i fundusze.  

2. Działalność szkoły finansowana jest:  

a) ze środków własnych Organu Prowadzącego, 

b) z opłat wnoszonych przez Rodziców (wpisowe, czesne), 

c) z dotacji budżetu gminy, 

d) innych środków pozyskiwanych w sposób dopuszczony przepisami prawa np. darowizny. 

3. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w szkole (czesne) ustalana jest przez Organ Prowadzący w 

porozumieniu z Dyrektorem szkoły na podstawie kosztów utrzymania szkoły w danym roku 

dydaktycznym.  

4. Rodzice wnoszą określone opłaty przez cały rok kalendarzowy.  

5. Każdorazowy wzrost opłat w trakcie roku dydaktycznego winien być uzasadniony i podany do 

wiadomości rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem.  

6. Wzrost opłat może nastąpić w związku z:  

a) podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,  

b) podwyżką cen nośników energii i innych wydatków administracyjno – gospodarczych. 

 

§2 

1. Opłaty dokonywane przez rodziców za uczęszczanie dziecka do szkoły to:  

a) wpisowe (płatne jednorazowo przy zapisie dziecka do szkoły),  

b) opłaty miesięczne (czesne), opłaty za zajęcia i usługi dodatkowe.  

2.Opłaty dokonywane są wg zasad zawartych w umowie o usługę oświatową (umowie zapisu 

dziecka do szkoły).  

3. Wysokość wpisowego ustala organ prowadzący. 

4. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy w trakcie trwania edukacji 

dziecka oraz przed jej rozpoczęciem. 

5. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających 

do szkoły z przyczyn, o których mowa w Rozdziale V, §5 niniejszego Statutu.  
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6. Nieobecność dziecka należy zgłosić najpóźniej do godz. 8.00 tego samego dnia.  

7. Nieobecność dziecka w szkole nie zwalnia Rodziców (opiekunów prawnych) od obowiązku 

uiszczenia opłaty czesnego oraz opłat zajęć dodatkowych fakultatywnych (płatnych).  

8. Dziecku, którego rodzeństwo już uczęszcza do placówki, przysługuje ulga w wysokości 15%. 

9.W przypadku przerwania lub zakończenia edukacji przez rodzeństwo w placówce ulga w płatności 

czesnego nie przysługuje.  
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ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§1 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Szkoła prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą 

odpowiedzialny jest organ prowadzący.  

 

§2 

1. Statut szkoły lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując 

zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do 

proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala 

nowy statut.  

2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora szkoły do opracowania tekstu jednolitego statutu.  

3. Z treścią Statutu szkoły można zapoznać się w gabinecie dyrektora oraz na stronie internetowej 

szkoły.  

4. Statut w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 roku.  

Dyrektor szkoły  

Michalina Wiśniewska 

Magda Trojanowska 


