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STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NIEPUBLICZNEJ 
FUNDACJI „NAUKA I WIEDZA” 

 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§1. 

 
1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Niepubliczna Fundacji "Nauka i Wiedza". Szkołę prowadzi Fundacja 

"Nauka i Wiedza", zwana dalej Fundacją, z siedzibą w Warszawie, ul. Stryjeńskich 21. 
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 
3. Statut szkoły jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym działalność szkoły. Tworzone na jego podstawie 

regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne. 
4. Szkoła Podstawowa jest szkołą ośmioletnią i daje możliwość dalszego kształcenia w szkole ponadpodstawowej. 
 

§2. 
 
1. Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego 

w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 
2. Działalność dydaktyczno-wychowawcza oraz działalność organów szkoły i organizacji tam działających 

prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka. 

3. Szkoła działa zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego dla szkół publicznych i ma prawo prowadzenia programów 
autorskich. 

4. Realizacja celów szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych z dyrektorem przez osoby prawne 
i fizyczne, instytucje i organizacje. 

 
§3. 

 
Siedzibą szkoły jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Nowoursynowska 139U. 
 

§4. 
 
1. Zasoby materialne szkoły pochodzą z dochodów wypracowanych przez Fundację, wpłat na cele Fundacji 

oraz dotacji i darowizn. 
2. Szkoła może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego oraz usług osób i instytucji. 
 

 
§5. 

 
Szkoła zapewnia opiekę wychowawczo-pedagogiczną oraz warunki twórczego rozwoju młodzieży poprzez 
organizację zajęć pozaszkolnych. 
 

 
§6. 

 
Nauczyciele, uczniowie, ich rodzice i opiekunowie tworzą społeczność szkolną dbającą o dobre imię i interes szkoły. 
 

§ 7. 
 
1. Uczniowie stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej. 
2. Uczniowie mają prawo wpływania na bieżące funkcjonowanie szkoły poprzez działalność samorządową. 
 



 
2 

§ 8. 
 
1. Nauczyciele mają obowiązek prowadzić działalność dydaktyczną i wychowawczą według swojej najlepszej wiedzy 

i umiejętności oraz ponoszą odpowiedzialność za jakość tej pracy, a także odpowiadają za bezpieczeństwo 
uczniów podczas wszystkich zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych. 

2. Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z własnym światopoglądem, przestrzegając zasad etyki zawodowej przy 
zachowaniu wartości określonych w § 2. niniejszego statutu. 

 
 

Rozdział II 
Organy szkoły 

 
§ 9. 

Organami szkoły są: 
 
1. Dyrektor 
2. Rada Pedagogiczna 
3. Rada Rodziców – w przypadku jej utworzenia 
4. Samorząd Uczniowski - w przypadku jego utworzenia. 
 

§10. 
 
1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 
2. Szkołą zarządza dyrektor szkoły. 
3. Czas pracy dyrektora i jego zastępców jest nienormowany. 
4. W zakresie dyscypliny pracy jednostką nadrzędną dla dyrektora jest Zarząd Fundacji. 

 
 

§11. 
 

Dyrektor szkoły: 
 
1. Podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy po zasięgnięciu opinii przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Od tej 

decyzji przysługuje rodzicom lub opiekunom prawo odwołania się w ciągu 14 dni do Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty wg KPA. 

2. Zatwierdza okresowe programy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły przygotowane przez Radę 
Pedagogiczną, regulaminy wewnętrzne, określa zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

3. Kieruje realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji. 
4. Kieruje bieżącą działalnością szkoły. 
5. Reprezentuje szkołę na zewnątrz. 
6. Nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami obsługi szkoły. 
7. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, kontroluje innych pracowników szkoły oraz ponosi 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. 
8. Odpowiada za całość dokumentacji szkoły oraz jej działalność finansową, z przekazanymi przez Zarząd Fundacji 

kompetencjami. 
9. Uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zwoływanych na jego wniosek, wniosek Zarządu Fundacji 

lub nauczycieli. 
10. Zapewnia warunki dla działalności Samorządu Uczniowskiego. 

 
§ 12. 

 
1. W szkole działa Rada Pedagogiczna. W jej skład wchodzą: dyrektor, jego zastępcy oraz wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. W pracach Rady Pedagogicznej mogą brać udział za zgodą dyrektora zaproszeni konsultanci 
wyłącznie z głosem doradczym. 
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2. Przewodniczącym Rady jest dyrektor szkoły, który reprezentuje Radę na zewnątrz i kieruje jej pracami. Uchwały 
Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos przewodniczącego. 

3. Posiedzenia Rady są protokołowane. 
 

§ 13. 
 
1. Rada Pedagogiczna: 
 

a. tworzy projekt programu szkoły i określa kierunek działań dydaktyczno-wychowawczych; 
b. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów; 
c. opracowuje z uczniami regulamin Samorządu Uczniowskiego; 
d. opracowuje i uchwala Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki. 

 
2. Rada Pedagogiczna może tworzyć zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu 

lub nauczycieli grupy przedmiotów pokrewnych, które: 
 

a. określają zasady, cele i kryteria oceniania zawarte w Szkolnym Systemie Oceniania; 
b. określają formy wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
c. przedstawiają dyrektorowi do zatwierdzenia projekt innowacji lub eksperymentu pedagogicznego. 

 
3. Uchwały Rady Pedagogicznej są zawieszane przez dyrektora szkoły, jeżeli pozostają w sprzeczności 

z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, statutem szkoły i statutem Fundacji. 
4. Rada Pedagogiczna stanowi forum dla wymiany doświadczeń w zakresie działalności wychowawczej 

i dydaktycznej szkoły. 
5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
 

§14. 
 
1. W szkole może działać Samorząd Uczniowski, który po zatwierdzeniu regulaminu przez dyrektora szkoły staje się 

organem szkoły. 
2. Utworzenie Samorządu Uczniowskiego ma na celu umożliwienie uczniom wyrażanie opinii o działalności szkoły 

oraz branie aktywnego udziału w jej życiu. 
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego winien tworzyć warunki do współpracy uczniów na zasadach demokracji 

i tolerancji, a także rozwijania ich samodzielności oraz odpowiedzialności grupowej i indywidualnej. 
 

§15. 
 
1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców. 
2. Rada Rodziców jest organem doradczym. 
3. Zasady i tryb Rady Rodziców określa jej regulamin. 
 

Rozdział III 
Uczniowie 

 
§16. 

 
Uczniowie mają prawo do: 
 
1. tworzenia organizacji uczniowskich; 
2. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami oraz zasadami 

egzekwowania wiedzy i oceniania postępów; 
3. jawnej i umotywowanej oceny z zachowania; 
4. ubiegania się o pomoc stypendialną organizowaną przez szkołę lub Zarząd Fundacji; 
5. korzystania z wszelkich działań pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę; 
6. zgłaszania wychowawcom i organom szkoły wniosków i postulatów dotyczących szkoły i praw uczniowskich; 
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7. odwoływania się do Zarządu w przypadku dyscyplinarnego usunięcia ze szkoły. 
 

 
§17. 

 
Uczniowie mają obowiązek: 
 
1. sumiennie realizować program dydaktyczny szkoły na najwyższym własnym poziomie; 
2. odznaczać się schludnym wyglądem; 
3. systematycznie i wytrwale pracować nad własnym wszechstronnym rozwojem; 
4. przestrzegać statutu szkoły; 
5. dbać o dobre imię i honor szkoły; 
6. uczestniczyć we wszystkich obowiązkowych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych i systematycznie 

przygotowywać się do nich; 
7. przestrzegać porządku szkolnego, dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych uczniów; 
8. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza szkołą. 
 

 
§18. 

 
1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku: 
 

a. uchylania się od udziału w obowiązkowych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych; 
b. niewywiązywania się rodziców (opiekunów) z umowy zawartej z Zarządem Fundacji w sprawie kształcenia 

dziecka w szkole poprzez nieuiszczanie obowiązkowych wpłat przez okres trzech miesięcy; 
c. ciężkiego naruszenia dyscypliny szkolnej; 
d. picia alkoholu bądź przebywania pod jego wpływem na terenie szkoły; 
e. zażywania bądź posiadania narkotyków; 
f. wulgarnego, niemoralnego lub agresywnego zachowania się; 
g. stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, w tym tzw. cyberprzemocy. 

 
2. Od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów przysługuje rodzicom lub opiekunom prawo odwołania się w ciągu 

14 dni do Mazowieckiego Kuratora Oświaty wg KPA. 
 

 
§19. 

 
Rekrutacja nowych uczniów. 

 
1. O przyjęciu nowych uczniów decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna złożona z nauczycieli powołanych przez 

dyrektora szkoły po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. 
2. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w terminie uzgodnionym przez Szkolną Komisję  Rekrutacyjną 

z rodzicami kandydata. 
3. O wynikach rozmowy kwalifikacyjnej informowani są kandydat i jego rodzice w terminie ogłoszonym wcześniej 

przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną. 
4. Kandydat zostaje wpisany do Księgi Uczniów po podpisaniu przez rodziców z Zarządem Fundacji umowy 

dotyczącej kształcenia dziecka w szkole. 
 

Rozdział IV 
 

§20. 
 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają przepisy kodeksu pracy. 
2. Nauczyciele mają prawo: 
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a. nauczać zgodnie z własnym światopoglądem, przestrzegając zasad etyki zawodowej; 
b. oczekiwać i wymagać kulturalnego stosunku do nich ze strony przełożonych i innych członków społeczności 

szkolnej; 
c. nieskrępowanego wyrażania na forum Rady Pedagogicznej swoich opinii na tematy związane z realizacją 

procesu dydaktyczno-wychowawczego; 
d. współudziału w formułowaniu programów nauczania i wychowania w szkole. 

 
3. Nauczyciele mają obowiązek: 
 

a. prowadzić pracę dydaktyczno-wychowawczą z uczniami przydzielonych klas w zakresie nauczanego 
przedmiotu według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności; 

b. przestrzegać wynikających z planu godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć; 
c. zapewnić bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzenia zajęć szkolnych i pozaszkolnych; 
d. respektować zalecenia dyrektora szkoły; 
e. szanować godność osobistą i prawo do własnych przekonań uczniów; 
f. uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej; 
g. pomagać uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. 

 
4. Inni pracownicy szkoły mają prawo: 
 

a. oczekiwać i wymagać kulturalnego stosunku do nich ze strony przełożonych i innych członków społeczności 
szkolnej; 

b. nieskrępowanego wyrażania swoich opinii na tematy związane z pracą szkoły. 
 
5. Inni pracownicy szkoły mają obowiązek: 
 

a. respektować zalecenia dyrektora szkoły; 
b. szanować godność osobistą i prawo do własnych przekonań uczniów. 

 
 

Rozdział V 
Rodzice 

 
§21. 

 
1. Rodzice mogą wpływać na funkcjonowanie szkoły poprzez powołanie Rady Rodziców, której regulamin zatwierdza 

dyrektor szkoły. 
2. Rodzice mają prawo do uzyskiwania pełnej informacji dotyczącej programów dydaktyczno-wychowawczych szkoły 

oraz postępów w nauce swoich dzieci. 
3. Rodzice mają obowiązek: 
 

a. ściśle współpracować że szkołą w procesie wychowawczym własnego dziecka; 
b. przestrzegać statutu szkoły i zarządzeń dyrektora. 

 

Rozdział VI 
Organizacja szkoły 

 
§22. 

 
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa 

tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
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3. Terminy ferii i dni wolnych od zajęć edukacyjnych określa w każdym roku Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu w Sprawie Organizacji Roku Szkolnego. 

 

Rozdział VII 
Przepisy końcowe 

 
§23. 

 
Statut szkoły może być zmieniony w drodze uchwały Zarządu Fundacji. Propozycja zmian powinna być zaopiniowana 
przez dyrektora szkoły. Propozycje zmian zgłaszać mogą rodzice uczniów i Rada Pedagogiczna. 

 
§24. 

 
Decyzję o likwidacji Szkoły podejmuje Zarząd Fundacji. Majątek szkoły z chwilą jej likwidacji powraca do Fundacji. 
Dokumentacja procesu dydaktycznego szkoły w razie jej likwidacji zostanie przekazana do archiwum Kuratorium 
Oświaty w Warszawie. Zarząd Fundacji ma obowiązek poinformować Kuratorium Oświaty oraz urząd prowadzący 
ewidencję placówek oświatowych o zamiarze likwidacji szkoły na siedem miesięcy przed wyznaczoną datą likwidacji. 
 
Statut szkoły obowiązuje od dnia 31 stycznia 2019 r. 


