
Uchwała nr 14/2022/2023 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  

im. Polski Niepodległej w Baniosze 

z dnia 23 listopada 2022 roku 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Szkoły Podstawowej im. Polski 

Niepodległej w Baniosze 

 

 Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 50 

ust. 7 pkt 9. statutu Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Baniosze 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W statucie Szkoły Podstawowej wprowadza się następujące zmiany: 

W rozdziale 10 § 30: 

a) po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: 

„1a. Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej działa w środowisku wiejskim”. 

 

b) Po ustępie 1a dodaje się ustęp 1b w brzmieniu: 

„1b. Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, o których mowa  

w § 7 pkt 2. 

1) w szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku 

przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników; 

2) wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacyjnymi 

obowiązującymi w szkole; 

3) w celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w ust. 2, dyrektor 

szkoły powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ewakuacji. 

Obowiązki koordynatora zapisano w § 37; 

4) szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących  

w jednostkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej  

i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia 

zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce zagrożenia i powiadamia  

o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby; 

6) nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte; 

7) do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody 

elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp.; 

8) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić uczniów 

z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć; 

9) w sali gimnastycznej, boisku „Orlik”, na placu zabaw i terenie rekreacyjnym wokół szkoły 

oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel: 

a) kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, 

b) dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje 

wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów; 

10) pod nieobecność nauczyciela, uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie 

wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego; 



11) na pierwszych zajęciach roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym 

regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego; 

12) nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznania się 

z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców; 

13) przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel ma obowiązek każdorazowo uzyskać 

pisemną zgodę rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych  

do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego  

w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody; 

14) nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem  

do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku (z wyjątkiem lekcji 

wychowania fizycznego, na których obecność jest sprawdzana przed rozpoczęciem zajęć, 

a wpisywana do dziennika po ich zakończeniu). W przypadku stwierdzenia samowolnego 

opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel powiadamia wychowawcę oddziału lub 

pedagoga; 

15) uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli od godz. 8.00 obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

danego dnia do zakończenia tychże zajęć, z wyjątkiem: 

a) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do świetlicy 

do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej, 

b) świetlica szkolna działa od godz. 7.00 i każdy uczeń, który przyszedł do szkoły wcześniej, 

przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, ma obowiązek zgłoszenia się do świetlicy, 

c) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy 

pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia  

do chwili ich zakończenia; 

16) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie z przyczyn 

niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej  

w danym dniu; 

17) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą: 

a) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne w czasie ich trwania, 

b) nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia – za uczniów 

przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi, 

c) nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel świetlicy szkolnej – za uczniów przebywających pod 

jego opieką, 

d) nauczyciele i specjaliści – podczas prowadzenia zajęć; 

18) na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na korytarzu przy sali, 

w której będą mieli zajęcia, z wyłączeniem świetlicy szkolnej; 

19) jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich 

zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność pedagog szkolny lub 

dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły) może: 

a)  na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniku elektronicznym lub dostarczoną 

przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez rodzica, z tym,  

że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice, 

b) na wniosek pielęgniarki szkolnej lub nauczyciela zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się 

na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi; w takim wypadku: 

- należy niezwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka 

i postępować zgodnie z poczynionymi ustaleniami, 

- uczeń musi być niezwłocznie odebrany ze szkoły przez rodzica lub inną osobę 

dorosłą przez niego upoważnioną; niedopuszczalne jest, aby chore dziecko 

opuściło budynek szkoły bez opieki osoby dorosłej; 



20) życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez postanowienie sądowe; 

21) odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili wyjścia z budynku 

szkoły do domu; 

22) uczeń, który po zakończeniu zajęć obowiązkowych oczekuje na zajęcia dodatkowe,  

ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy lub biblioteki; 

23) każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych. Jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom; 

24) zapewnienie bezpieczeństwa ucznia na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na 

pływalni, zawodach sportowych określa regulamin wycieczek; 

25) każda impreza w szkole musi być zgłoszona do dyrektora szkoły. Odbywa się za jego zgodą. 

Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub poza nią 

odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad 

uczniami; 

26) dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania 

osób wchodzących na teren Szkoły. Prowadzony jest zeszyt „wejść i wyjść”; 

27) do szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, 

wchodzi się przez wejście główne, od strony ul. Spokojnej; 

28) uczeń nie może samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych 

zajęć. Nie wolno mu bez pozwolenia nauczycieli opuścić sali lekcyjnej; 

29) uczniowie pozostawiający rowery i hulajnogi przy budynku szkoły zobowiązani są do 

zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu. Szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower/hulajnogę. Fakt 

kradzieży dyrektor szkoły lub wicedyrektor zgłasza na policję; 

30) zabrania się uczniom jazdy na rowerze/hulajnodze po trenie szkoły; 

31) zabrania się uczniom przebywania na terenie wokół szkoły bez opieki nauczycieli lub 

rodziców; 

32) zabrania się uczniom wchodzenia na parking dla pracowników szkoły; 

33) uczniów, którzy mają pisemne zgody rodziców na samodzielny powrót do domu po 

zakończeniu zajęć obowiązuje niezwłoczne opuszczenie terenu szkoły; 

34) w szkole obowiązuje rejestr wyjść grupowych niebędących wycieczkami szkolnymi. Każdy 

nauczyciel organizujący wyjście z uczniami poza teren szkoły, zapisuje je w rejestrze wyjść  

w dzienniku elektronicznym.” 

 

c) w ustępie 2 dodaje się punkty 1-8 w brzmieniu: 

 

„1) rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania prywatności 

i intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły; 

2) monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczenia, w których udzielana jest pomoc psychologiczno-

pedagogiczna, pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników, 

pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i przebieralni; 

3) monitoring funkcjonuje całodobowo; 

4) monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywanej pracy; 

5) celem zastosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie szkoły oraz ochrony mienia; 

6) dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego zostały zabezpieczone przed ich 

udostępnianiem osobom nieupoważnionym; 



7) zebrany obraz utrwalony na rejestratorze, zawierający dane osobowe uczniów, pracowników  

i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przechowuje 

przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania, po tym czasie zostaje nadpisany; 

8) w przypadku, w którym nagrania z obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym  

na podstawie prawa oraz kiedy szkoła powzięła wiadomość, iż nagrania mogą stanowić 

dowód w postępowaniu, termin przechowywania nagrań z obrazu zostaje wysłużony do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania.” 

 

§ 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

      Przewodniczący  

                                           Rady Pedagogicznej 

 

 

 


