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NAZWA SZKOŁY

§ 1
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1. Szkoła nosi nazwę: Kanadyjska Szkoła Podstawowa Nr 84 w Warszawie 02-638, przy ul. Bełska 7.
2. Szkoła jest prowadzona i nadzorowana przez Kanadyjską Szkołę Podstawową S-ka z o.o., ul. Bełska 7, 

02-638 Warszawa, zwaną dalej „organem prowadzącym”.
3. Szkoła jest prywatną placówką oświatowo-wychowawczą działającą na zasadach szkoły publicznej i 

wydającą świadectwa państwowe.
4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz nadzór IB.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Cykl kształcenia trwa osiem lat.
2. Językiem wykładowym są: język polski i angielski, drugim obowiązkowym językiem obcym nowożytnym 

jest francuski.
3. Szkoła podstawowa realizuje podstawę programową MEN rozszerzoną o program PYP.

                                                                II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

                                                                          § 3

Działalność Szkoły określona jest przez:
1. Realizację podstawy programowej MEN;
2. Realizację programu edukacyjnego PYP asygnowanego przez międzynarodową organizację IBO;
3. Realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie 

treści i działania o charakterze wychowawczym, profilaktycznym i jest zatwierdzony przez radę 
pedagogiczną;

  § 4

1. Głównym celem szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi jak najlepszego rozwoju intelektualnego, 
emocjonalnego, społecznego i fizycznego, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej.

2. Szkoła jest otwarta na różnorodność kulturową reprezentowaną przez uczniów, nauczycieli. Zadaniem 
placówki jest wychowanie w duchu otwartości i tolerancji.

3. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i stałą opiekę w czasie trwania zajęć i poza nimi.

III
ORGANY SZKOŁY

§ 5
1. Organami Szkoły są: 

a. Organ prowadzący.
b. Dyrektor szkoły.
c. Rada pedagogiczna.

§ 6
ORGAN PROWADZĄCY

1. Sprawuje nadzór nad działalnością szkoły.
2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.



____________________________________________________________________________________________
ul. Bełska 7, 02-638 Warsaw, Poland www.canadian-school.pl

Preschool: preschool@canadian-school.pl, +48 697 979 100
Elementary School: secretary@canadian-school.pl, +48 692 411 573

Middle School: secretary.olimpijska@canadian-school.pl, +48 885 420 044

3. Wyposaża szkołę w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej realizacji podstaw 
programowych, wychowania i innych zadań statutowych.

4. Występuje z inicjatywami mającymi na celu poprawę sposobu funkcjonowania szkoły i jej rozwój.
5. Powołuje i odwołuje dyrektora szkoły.
6. Wraz z dyrektorem szkoły decyduje o zatrudnieniu i zwolnieniu nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły.
7. Opracowuje zasady wynagrodzenia i podpisuje z pracownikami umowy o pracę. 
8. Wraz z dyrektorem ustala zakres  obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły.
9. Zawiera umowę o kształcenie z rodzicami lub opiekunami prawnymi precyzującą obowiązki obu stron.
10. Ustala budżet roczny na szkolenia zawodowe pracowników.
11. Ustala budżet na zakup programów i pomocy dydaktycznych.
12. Ustala budżet na wprowadzenie innowacji dydaktycznych i programów autorskich.
13. Jest uprawniony do zlikwidowania szkoły z końcem roku szkolnego. W tym przypadku zobowiązany jest co 

najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: 
rodziców lub opiekunów, uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz gminę, na terenie której jest położona 
szkoła.

§ 7
DYREKTOR SZKOŁY

1. Sprawuje nadzór pedagogiczny w szkole.
2. Reprezentuje szkolę na zewnątrz.
3. Dba o prawidłowy przebieg rekrutacji uczniów w szkole.
4. Dopuszcza do realizacji programy nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
5. Podaje w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, 

materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.
6. Ustala szczegółowe korzystanie przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych 

uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej 3-letniego okresu używania tych podręczników lub 
materiałów zgodnie z regulaminem.

7. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
8. Wydaje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej lub wniosku 

organu prowadzącego o skreślenie z listy uczniów w drodze decyzji administracyjnej na podstawie uchwały 
rady pedagogicznej.

9. Decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po 
zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

10. Nadzoruje przestrzeganie przepisów BHP przez opiekunów klas/pracowni na zajęciach lekcyjnych i 
pozalekcyjnych.

11. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę.

12. Prowadzi sprawy awansu zawodowego nauczycieli.

§ 8

W przypadku nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki w zakresie bieżącego funkcjonowania szkoły 
przejmuje sekretarz szkoły, a w razie nieobecności sekretarza – nauczyciel wskazany przez dyrektora 
szkoły na piśmie.

§ 9
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W szkole może działać Samorząd Uczniowski.

1. Samorząd uczniowski reprezentują uczniowie szkoły.
2. Szegółowe prawa i obowiązki określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
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3. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we 
wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności ma prawo do:

a) zapoznania się z programem nauczania,
b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) organizacji życia szkolnego w sposób pozwalający na efektywną naukę,
d) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
e) inicjowania działań na rzecz wolontariatu.

Dyrektor szkoły może zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienia samorządu, jeśli są one sprzeczne z 
prawem oświatowym lub celami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły.

§ 10
RADA PEDAGOGICZNA

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w skład którego wchodzi dyrektor jako 
przewodniczący rady oraz wszyscy nauczyciele.

2. Do kompetencji  rady pedagogicznej należy:
a) podejmowanie uchwał w sprawie  klasyfikacji i promowania i ukończenia szkoły,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,
c) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
d) tworzenie i zatwierdzenie szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego oraz zasad 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
e) występowanie z wnioskami do organu prowadzącego,
f) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.
Dyrektor szkoły może zawiesić lub uchylić uchwałę, jeżeli jest ona niezgodna z prawem oświatowym lub 

celami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
b) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki ucznia,
c) szkolny zestaw programów nauczania,
d) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danego 

poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,
e) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka obcego 

nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć 
został wlączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w 
obecności co najmniej połowy jej członków.
Rada pedagogiczna opracowuje swój regulamin, który musi być zgodny ze statutem oraz obowiązującym 
prawem oświatowym. Zebrania rady pedagogicznej sa protokołowane.

IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 11

1. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
2. Początek i zakończenie roku szkolnego oraz ferie zimowe ustalane są zgodnie z kalendarzem szkolnym, 

opracowanym na dany rok szkolny.
3. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.
4. Szczegółowe terminy dot. dni wolnych od pracy itp. oraz organizację nauczania , wychowania i opieki w 

danym roku szkolnym określa kalendarz imprez i uroczystości szkolnych na dany rok szkolny.
§ 12
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1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, który tworzą uczniowie.W jednorocznym cyklu 
nauki uczniowie uczą się przedmiotów określonych szkolnym planem nauczania

2. Maksymalna liczba uczniów w oddziale wynosi 22; jeżeli liczba ta zostanie przekroczona, oddział może być 
podzielony na grupy na wybranych zajęciach dydaktycznych, które ustala dyrektor szkoły.

3. Minimalna liczba uczniów w oddziale wynosi 8; w uzasadnionych przypadkach dyrektor może odstąpić od 
tej zasady.

4. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie oddziałowo-
lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 
zajęć edukacyjnych w czasie 30-60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w 
tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 13

1. O udziale ucznia w zajęciach z religii lub etyki decydują poprzez złożenie oświadczenia rodzice ucznia lub 
prawni opiekunowie. Po złożeniu oświadczenia udział ucznia w tych zajęciach staje się obowiązkowy. 

2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. 
3. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego pisemnego skierowania wydanego w 

przypadku Kościoła katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchnków kościołów w 
przypadku innych wyznań.

4. W szkole działa świetlica, której organizację i zasady określa regulamin świetlicy. Do zadań nauczycieli-
wychowawców świetlicy należy przede wszystkim opieka nad wychowankami świetlicy, prowadzenie z nimi 
zajęć, organizacja pracy świetlicy i prowadzenie dokumentacji świetlicy.

5. W szkole działa biblioteka szkolna funkcjonująca według regulaminu biblioteki i służąca realizacji zadań 
dydaktyczno-wychowawczych.

6. Zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań prowadzone są w grupach międzyoddziałowych poza systemem 
klasowo-lekcyjnym.

7. Uczeń ma prawo do korzystania z zajęć wychowania do życia w rodzinie za zgodą rodziców lub prawnych 
opiekunów i z założenia bierze w nich udział.

8. W szkole realizowane są zajęcia z doradztwa zawodowego, zgodnie ze stosownymi przepisami.

                                                               § 14
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

1. Szkoła oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną bezpłatną obejmującą pomoc psychologa i pedagoga 
oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia rozwijające uzdolnienia w ramach kół olimpijskich, 
przedmiotowych. Za wszystkie pozostałe zajęcia rodzic uiszcza opłatę. 

2. Szkoła może organizować zajęcia i warsztaty dla rodziców.

§ 15
WOLONTARIAT

1. Dyrektor szkoły i nauczyciele, w szczególności wychowawcy klas oraz pedagog szkolny umożliwiają 
uczniom udział w wolontariacie. Na udział ucznia w wolontrariacie wymagana jest pisemna zgoda 
rodziców ucznia. Kołem kieruje koordynator, którego wyznacza dyrektor spośród rady pedagogicznej. 
Nauczyciele są zobowiązani do wspierania działań koła. 

2. Program działań koła wolontariatu na dany rok szkolny opracowuje jego koordynator.

V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

   § 16
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1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w oparciu o 
stosowne przepisy (Kodeks pracy, umowa cywilno prawna, itp.)

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, a także szczegółowy zakres zadań i 
odpowiedzialności określa dyrektor szkoły wraz z koordynatorem PYP.

3.
§ 17

WYCHOWAWCY

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
uczących w tym oddziale, zwanego dalej „wychowawcą”.

2. Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 
potrzeb oraz warunków środowiskowych.

3. Wychowawca klasy: 
a) realizuje program wychowawczy szkoły,
b) sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami powierzonego oddziału, a w szczególności: tworzy 

warunki wspomagające rozwój ucznia, inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, opiekuje 
się wychowankami w czasie wszystkich imprez i wydarzeń szkolnych,

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania 
wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc,

d) współpracuje z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów: organizuje spotkania klasowe, 
przeprowadza rozmowy indywidualne,

e) troszczy się o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników 
w nauce, organizuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otacza dodatkową opieką uczniów 
szczególnie uzdolnionych,

f) czuwa nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie,
g) integruje zespół klasowy, kształtuje wzajemne stosunki między uczniami, oparte na życzliwości, 

tolerancji, współdziałaniu, koleżeństwie, przyjaźni, pomocy; rozwiązuje i eliminuje konflikty w klasie 
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

h) dba o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzeganie zasad BHP w Szkole i 
poza nią,

i) informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 
śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, 
osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach 
wychowawczych, np. podczas indywidualnych spotkań czy zebrań z rodzicami,

j) zapoznaje rodziców/prawnych opiekunów ucznia z zasadami zawartymi w szczegółowych warunkach 
i zasadach wewnątrzszkolnego oceniania, kryteriami wymagań edukacyjnych, Statutem szkoły, 
programem profilaktyczno-wychowawczym wynikami i analizą sprawdzianów próbnych i właściwych,

k) wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z planem pracy szkoły oraz uchwałami 
rady pedagogicznej,

l) prowadzi dokumentację szkolną systematycznie, rzetelnie i terminowo.
4. Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji klasowej, tj.:

a) przygotowywania list obecności rodziców na zebraniach,
b) wpisywania tematów zebrań z rodzicami,
c) opracowania planu pracy wychowawczej dla swojej klasy.

5. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-
pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrektora szkoły, pedagoga i psychologa 
szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:
a) osiąganie celów wychowania w swojej klasie,
b) realizację przyjętych w szkole programu profilaktyczno-wychowawczego,
c) prawidłowość prowadzonej przez siebie dokumentacji wychowawcy klasy.

7. Bezpośredni nadzór nad pracą wychowawców klas sprawuje dyrektor szkoły.

§ 18
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NAUCZYCIELE

1. Zadania i obowiązki nauczycieli: 
a) prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność za jakość i 

wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych opiece nauczyciela uczniów;
b) sporządzanie planu dydaktycznego nauczanych zajęć edukacyjnych lub jego modyfikacja dla 

każdego oddziału i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły najpóźniej do 10 
września każdego roku szkolnego;

c) opracowanie przedmiotowego systemu oceniania nauczanych zajęć edukacyjnych i przedstawienie 
go dyrektorowi szkoły najpóźniej do 10 września każdego roku szkolnego; dokonywanie nowelizacji 
systemu i dostosowywanie go do aktualnych przepisów prawa;

d) sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów i odnotowywanie 
nieobecności;

e) systematyczne wystawianie ocen cząstkowych;
f) bieżące informowanie uczniów o uzyskanych ocenach cząstkowych oraz śródrocznych i rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych, o postępach w nauce, osiągnięciach lub trudnościach w nauce;
g) systematyczne wpisywanie ocen uzyskanych przez uczniów do dziennika papierowego i 

elektronicznego;
h) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych;
i) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, 

dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, realizacja indywidualnych zaleceń 
poradni psychologiczno-pedagogicznej,

j) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowywaniu się 
do sprawdzianu, konkursów przedmiotowych i  pozaprzedmiotowych;

k) rzetelne, terminowe, systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji procesu 
dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego;

l) zapewnienie pełnej opieki uczniom podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych 
i nadobowiązkowych, imprez szkolnych, wycieczek i wyjazdów oraz przestrzeganie przepisów 
BHP;

m) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych – zgodnie z zasadami określonymi 
w regulaminie rady pedagogicznej;

n) obowiązkowe uczestniczenie w radach pedagogicznych, szkoleniach, kursach, spotkaniach z 
nauczycielami przedmiotowymi, sesjach PYP, itp.;

o) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły – obowiązkowych i 
nadobowiązkowych;

p) kształtowananie postawy patriotycznej, obywatelskiej i prospołecznej oraz czynne uczestniczenie w 
życiu, klasy, szkoły, środowiska lokalnego;

q) stanowienie wzoru moralno-etycznego dla uczniów i pobudzanie ich inicjatywy;
r) branie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci podczas zajęć szkolnych lub 

pozaszkolnych, dbanie o ład i porządek powierzonych mu pomieszczeń, sal, pracowni i materiałów 
dydaktycznych;

s) systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

2. Nauczyciel ma prawo do: 
a) poszanowania jego godności;
b) otrzymywania informacji dotyczących zmian w organizacji pracy szkoły;
c) współdecydowania o wyborze programu  nauczania w szkole przy zachowaniu realizacji podstawy 

programowej MEN;  
d) występowania z inicjatywami mającymi na celu poprawę  funkcjonowania szkoły;
e) ustalania i wystawienia ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie z zasadami 

wewnątrzszkolnego oceniania;
f) współdecydowaniu o ocenie zachowania ucznia;
g) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.  

3. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę za:
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a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych;
b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych;
c) skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, 

wyjazdów, wycieczek, dyżurów na przerwach międzylekcyjnych;
d) zniszczenia lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego wynikające z nieporządku, 

braku nadzoru lub zabezpieczenia;
e) niewypełniania powierzonych mu obowiązków.

4. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli sprawuje dyrektor szkoły. Dyrektor ma prawo udzielić kary 
zgodnie z Kodeksem Pracy. Nauczyciele podlegają również karom dyscyplinarnym, o których mowa w 
Karcie Nauczyciela.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale szkolnym mogą tworzyć zespół, którego celem jest 
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.

6. W skład takiego zespołu wchodzą także specjaliści zatrudnieni w szkole (pedagog, psycholog).
7. Koordynatorem pracy zespołu jest nauczyciel-wychowawca danej klasy.
8. Do zadań zespołu należy:

a) rozpoznanie i ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym 
szczególne uzdolnienia;
b) określenie i przedłożenie najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku zalecanych form, sposobów i 
okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym;
c) opracowanie planu działań wspierających bądź indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
najpóźniej do 30 września każdego roku szkolnego;
d) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w 
tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:
- danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania,
- pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem 
arkusza organizacji na kolejny rok szkolny.

VI 

RODZICE

§ 19

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodzica do:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole,
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu, 

w tym do udostępnienia i wglądu do prac, sprawdzianów
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci.

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć lekcyjnych.

4. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.
5. Rodzice mają obowiązek zapoznać się ze statutem szkoły.
6. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej rodzice mają obowiązek poinformowania dyrektora w formie pisemnej 
o problemach psychologiczny, wychowawczych ucznia i na żadanie dyrektora przedstawić odpowiedznie 
zaświadczenia psychologiczne.
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7. W przypadku utajnienia inforamcji wymienionych w punkcie 6 szkoła może rozwiązać umowę o 
świadczeniu usług edukacyjnych. 
8. Rodzice mają obowiązek terminowo uiszczać opłaty za szkołę, podręczniki anglojęzyczne i wycieczki.
9. Rodzice mają obowiązek podpisać ze szkołą umowę o świadczeniu usług edukacyjnych i opłacić 
wpisowe oraz czesne z góry za pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego. Stosowne szczegóły zawarte są 
w umowie o świadczeniu usług edukacyjnych.

VII
UCZNIOWIE

§ 20

Uczniowie stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą przyjęcia ich w poczet uczniów.

§ 21

Uczniowie mają prawo:
a) do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnych z polskim programem 
nauczania;

b) do zapoznania się z programem nauczania, treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
c) oczekiwać dostosowania metod i form pracy do ich możliwości;
d) do ochrony własnej godności i jej poszanowania bez względu na osiągane wyniki w nauce;
e) mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, ładu i porządku;
f) uzyskać pomoc w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, rodziców – zarówno w przypadku 

zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i 
zainteresowań;

g) wpływać na życie szkoły poprzez zgłaszanie inicjatyw, pracę na rzecz szkoły i współdziałanie ze 
społecznością szkolną;

h) do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 
światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszają tym dóbr osobistych innych osób,

i) do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny z poszczególnych przedmiotów i oceny z zachowania 
oraz uzasadnienia wystawionych ocen. O formie uzasadnienia w zależnbości od przypadku 
decyduje dyrektor szkoły;

j) do otrzymywania nagród i wyróżnień;
k) do dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej;
l) do uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o braku 

możliwości uczestniczenia w tych zajęciach, wydanych przez lekarza na czas określony w tej opinii 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

m) do pełnej informacji nt. wymagań edukacjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych wynikających w realizowanego przez nauczyciela programu nauczania;

n) do wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dot. 
oceniania; Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, nauczyciel lub wychowawca udostępnia 
uczniowi lub jego rodzicom.

o) do reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach szkolnych, pozaszkolnych, zawodach, 
przeglądach i innych formach współzawodnictwa zgodnie ze swoimi umiejętnościami i 
możliwościami.

§ 22

Uczniowie mają obowiązek:
1. Czynnie uczestniczyć w realizowaniu programu dydaktycznego szkoły.
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2. Odznaczać się schludnym wyglądem; nosić na co dzień mundurek szkolny, wyłączając piątki.
3. Szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób.
4. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły.
5. Dbać o dobro, ład i porządek w szkole.
6. Brać aktywny udział w lekcjach, uzupełniać braki wynikające z absencji oraz wykonywać prace 

domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu.
7. Przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia 

(pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia WF itp.).
8. Szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę 

odpowiada materialnie rodzic/opiekun prawny ucznia.
9. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

§ 23
WARUNKI KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

1. Podczas zajęć edukacyjnych, tj. od 8.30 do 15.35, obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 
komórkowych.

2. Aparaty powinny być wyłączone i schowane.
3. Uczniowie mogą korzystać z aparatów tylko w ramach świetlicy szkolnej w celu powiadomienia 

rodziców (prawnych opiekunów) o zakończonych zajęciach i godzinie odbioru ucznia ze szkoły lub 
samodzielnego powrotu ze szkoły do domu.

4. Każdego ucznia podczas pobytu w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania oraz 
nagrywania obrazu i dźwięku – w tym telefonem komórkowym – innych osób bez ich wiedzy i zgody. 
Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wyjazdów i innych form 
organizowanych przez szkołę.

5. W przypadku złamania przez ucznia zakazu, o którym mowa w punkcie 3, uczeń jest zobowiązany 
przekazać telefon komórkowy lub inne urządzenie nagrywające do depozytu dyrekcji szkoły. Odbiór 
tych urządzeń jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów).

6. Zabrania się przynoszenia do szkoły jakiegokolwiek sprzętu grającego (np. MP3).

§ 24

Szczególnie preferowane przez szkołę są samodzielna inicjatywa uczniów, samodzielność myślenia i 
tworzenia.

§ 25
NAGRODY

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za działalność wewnątrzszkolną uczeń 
może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a) pochwałę wychowawcy klasy,
b) list pochwalny do rodziców,
c) dyplom uznania,
d) w klasach 4-8 świadectwo z wyróżnieniem, jeśli uczeń uzyskał średnią ocen z przedmiotów 
obowiązkoch nie mniej niż  4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych odnotowuje się na świadectwach szkolnych.

§ 26
UPOMNIENIA

1. Konsekwencją nieprzestrzegania statutu szkoły może być:
a) upomnienie wychowawcy klasy,
b) upomnienie bądź nagana dyrektora szkoły,
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c) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,
d) skreślenie z listy uczniów.

2. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów w przypadku:
a) otrzymania oceny nagannej z zachowania, pomimo zastosowaniu środków zaradczych, które 

nie przyniosły pożądanych efektów;
b) zachowania demoralizującego bądź agresywnego, zagrażającego zdrowiu i życiu innych 

uczniów;
c) dopuszczania się czynów łamiących prawo, np. kradzieży, wymuszeń, zastraszania, nakłaniania 

do nałogów;
d) zachowania stwarzającego zagrożenie dla zdrowia lub życia: zażywanie narkotyków bądź 

innych środków odurzających, picie alkoholu, palenie papierosów, brawurowe zachowanie 
grożące wypadkiem;

e) przynoszenia do szkoły lub w jej pobliże środków odurzających, używek oraz innych materiałów 
niebezpiecznych;

f) braku wpłaty wpisowego lub braku systematycznych opłat za czesne (decyzja organu 
prowadzącego).

3. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora 
szkoły. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego rodzicom przysługuje prawo odwołania od 
decyzji o skreśleniu do organu nadzoru pedagogicznego za pośrednictwem dyrektora szkoły.

4. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów przekazuje opiekunom prawnym dyrektor szkoły w formie 
pisemnego zawiadomienia lub listu przesłanego drogą elektroniczną.

§ 27
PRACOWNICY SZKOŁY

1. Pracownicy mają obowiązek dbać o dobre imię szkoły.
2. Pracownicy szkoły mają obowiązek starannie wykonywać powierzone im obowiązki.
3. Pracownicy szkoły mają obowiązek reagować i zgłaszać przypadki, w których zagrożone jest 
bezpieczeństwo uczniów,  nauczycieli i innych osób przebywających na terenie szkoły. 
4. Pracownicy szkoły mają prawo do poszanowania godności osobistej.
5. Pracownicy szkoły mają prawo do jawnej i umotywowanej oceny swojej pracy, której dokonuje dyrektor 
szkoły.
6. Pracownicy szkoły mają prawo zgłaszać inicjatywy mające na celu poprawę funkcjonowania szkoły.

§ 28
WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

Organ prowadzący ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług edukacyjnych  w przypadku:

1. Braku uregulowania czesnego przez okres 2 miesięcy pomimo wezwania do zapłaty.
2. Braku przystosowania się dziecka do grupy i stwarzania swoim zachowaniem zagrożenia bezpieczeństwa 

własnego i innych dzieci. W takiej sytuacji, po zasięgnięciu opinii psychologa, dyrektor może zaprosić 
rodziców na spotkanie w celu ustalenia planu działania i zastosowac środki pomocnicze, takie jak 
dodatkowa asystentka na koszt rodziców. Jeżeli pomimo takiego rozwiązania po okresie 3 miesięcy nie 
nastąpi poprawa, dyrektor ma prawo skreślić ucznia z listy uczniów szkoły.

3. Braku współpracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym po wyczerpaniu pomocy ze strony 
zaangażowanychspecjalistów .

4. Pominięcia drogi zgłaszania problemów (wychowawca, dyrektor, Zarząd) i rozpowszechniania rzekomych 
problemów niepotwierdzonych faktami  droga mailową do grupy odbiorców oraz rozpowszechniania przez 
rodzica treści godzących w dobre imię szkoły oraz jej pracowników.

5. Pomówienia, naruszenia dobrego imienia Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej S-ka z o.o.
6. Naruszenia godności i dobra osobistego pracowników Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej S-ka z o.o.
7. Sabotowania akcji szkolnych i namawiania do nieuczestniczenia w akcjach organizowanych przez szkołę.
8. Rasistowskich uwag w stosunku do  członków społeczności uczniowskiej i personelu.
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9. Rażącego naruszenia przez rodziców postanowień zawartych w statucie, które w szczegółności 
uniemożliwiają pracę nauczycielom.

§ 29

Zasady wewnętrznego oeniania stanowią załącznik nr 1 do Statutu.

VIII
SPOSOBY UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

§ 30

Zasoby materialne szkoły pochodzą przede wszystkim z opłat uczniów, dotacji MEN oraz zapisów i 
darowizn przekazywanych szkole przez instytucje lub osoby prywatne.

§ 31

1. Każdego przyjmowanego ucznia obowiązuje opłata wpisowego, dokonana z góry, raz na cały okres nauki 
w szkole. Wysokość wpisowego ustala organ prowadzący i podaje ją do wiadomości zainteresowanym. 
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

2. Za naukę Szkoła pobiera czesne ustalane przez organy szkoły do 5. dnia każdego miesiąca.
3. Z opłaty czesnego zwolnione są dzieci organu prowadzącego, dyrektora szkoły i nauczycieli, jeśli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami.
4. Organ prowadzący ma prawo przyjąć nieodpłatnie lub zmniejszyć koszty nauki wybranych uczniów. 
5. Czesne obejmuje opłatę za wszystkie zajęcia przewidziane planem lekcyjnym, opiekę psychologa i 

pedagoga, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła przedmiotowe, olimpijskie. 
6. W czasie nieobecności dziecka w szkole rodzice w całości pokrywają czesne.
7. Szczegółowe zasady płatności oraz wysokość czesnego reguluje umowa o kształcenie oraz cennik na 

dany rok szkolny.

IX

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

§ 32

1. Nabór do klas pierwszych następuje po rozmowie kwalifikacyjnej, której formę ustala dyrektor, oraz 
egzaminie wstępnym. Dyrektor może też zwrócić się do rodziców/opiekunów o opinię potwierdzającą 
dojrzałość szkolną ucznia, wydaną przez upoważnioną do wystawiania takich zaświadczeń poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną.

2. Nabór do klas wyższych odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, której formę ustala dyrektor, i 
pisemnego testu z języka angielskiego, matematyki i języka polskiego oraz po złożeniu przez 
rodziców/opiekunów wymaganych prawem dokumentów.

3. Egzaminy wstępne przeprowadzają nauczyciele uczący w odpowiednich klasach. O przyjęciu ucznia 
decyduje dyrektor szkoły opierając się na opinii nauczyciela przeprowadzającego egzamin oraz 
psychologa.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci udziałowców szkoły, jej sponsorów oraz rodzeństwo 
dzieci już uczęszczających do szkoły, ale po zdanym pozytywnie egzaminie wstępnym.

5. Szczegółowe procedury przyjęcia na dany rok szkolny znajdują sie na stronie szkoły.

X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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§ 33
1. Niniejszy statut szkoły może być zmieniony decyzją organu prowadzącego na jego wniosek oraz na 

wniosek rady pedagogicznej lub dyrektora szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Statut obowiązuje całą społeczność szkoły.
3. Zmiany statutu i stosowne uchwały przedstawione są podczas zebrania z rodzicami po inauguracji roku 

szkolnego poprzez ich odczytanie. Rodzice potwierdzają zapoznanie się ze statutem i jego zmianami w 
dzienniku zajęć edukacyjnych.

4. Statut jest udostępniony rodzicom w sekretariacie szkoły, znajduje się również na stronie internetowej 
szkoły.

§ 34

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z przepisami oświatowymi.
2. Tablice informacyjne i stemple szkoły powinny zawierać nazwę szkoły.

§ 35

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z rozporządzeniem o prowadzeniu dokumentacji 
przebıegu nauczania.

§ 36

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 37

Statut po zatwierdzeniu zmian obowiązuje od dn. 1 grudnia 2017.


