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Statut szkoły oparty jest na następujących aktach prawnych: 

 

1. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 roku 

2. Karcie Nauczyciela – ustawa z dnia 26.01.1982 r z późniejszymi zmianami  

3. Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20.11.1989 r. (Dz. U. Z 1991 r., Nr 

120,poz.526), 

4. Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz .U. z 1996 r. 

nr 67, poz. 329 z późn. zmianami) 

5. Rozporządzeniu MEN z dnia 21.05.2001 roku w sprawie ramowych statutów publicz-

nego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz.624), 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 8 września 2004r.  r  w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 8 września 2006 r zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz  przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

9. Uchwała nr IX / 61/2003 Rady Gminy Radomsko z dnia 30 października 2003 r. w    

sprawie utworzenia i organizacji Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w      

Strzałkowie 
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Dział I 

NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

§ 1 

1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliŜszego określenia o: 

1) zespole – naleŜy przez to rozumieć Publiczny Zespół Szkolno – Gimnazjalny              

w Strzałkowie; 

2) dyrektorze – naleŜy przez to rozumieć dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno – 

Gimnazjalnego w Strzałkowie 

3) radzie rodziców – naleŜy przez to rozumieć radę rodziców Publicznego Zespołu 

Szkolno – Gimnazjalnego w Strzałkowie 

4) uczniu – naleŜy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzą-

cych w skład Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Strzałkowie  

5) szkole podstawowej – naleŜy przez to rozumieć Publiczna Szkołę Podstawową w 

Strzałkowie, wchodząca w skład zespołu 

6) gimnazjum – naleŜy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Strzałkowie, wcho-

dzące w skład zespołu 

7) pracownikach – naleŜy przez to rozumieć pracowników nie będących nauczycielami, 

zatrudnionych w zespole 

8) nauczycielu – naleŜy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w zespole.  

9) oddziale przedszkolnym – naleŜy przez to rozumieć oddział przedszkolny przy Pu-

blicznym Zespole Szkolno – Gimnazjalnym 

2. Nazwa zespołu brzmi: Publiczny Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Strzałkowie 

3. Nazwa Zespołu jest uŜywana w pełnym brzmieniu: Publiczny Zespół Szkolno – Gimna-

zjalny w Strzałkowie. Na pieczęciach i stemplach moŜe być uŜywany skrót nazwy, tj.: 

1). PZSG w Strzałkowie 

2). PSP w Strzałkowie 

3). PG w Strzałkowie 

4. W skład Zespołu wchodzą następujące typy szkół: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego  w Strzałkowie o sześcioletnim 

cyklu kształcenia  

2) Publiczne Gimnazjum w Strzałkowie o trzyletnim cyklu kształcenia 

5. Siedzibą Zespołu jest  budynek w Strzałkowie przy  ul. Kolumba 2 w gminie Radomsko. 

6. Szkoła  podstawowa posiada sztandar. 
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7. Publiczne gimnazjum posiada ceremoniał. (Załącznik nr 1) 

8. Przy szkole funkcjonuje Oddział Przedszkolny. 
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Dział II 

INNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ 

§ 2 

1. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Radomsko. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

3. Zadania organu prowadzącego reguluje art. 5 ust. 7 Ustawy. 

4. Zespół jest jednostka budŜetową.  

5. Szkoła jest prowadzona w formie stacjonarnej. 

 

§ 3 

1. Do obwodu szkolnego naleŜą dzieci z miejscowości: Strzałków, Grzebień, Amelin od   

numeru 25 do numeru 42. 

2. Czas trwania etapu kształcenia w zespole wynosi 

1). oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej – 1 rok; 

2). szkoła podstawowa – 6 lat; 

3). gimnazjum – 3 lata.  

3. Obowiązkowe zajęcia lekcyjne we wszystkich klasach odbywają się przez pięć dni w ty-

godniu od poniedziałku do piątku. 

4. Dopuszcza się odbywanie zajęć w soboty w przypadku odpracowywania lekcji z innego 

dnia tygodnia. O powyŜszym zawiadamia się na piśmie organ prowadzący.  

5. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzeń w sprawie organizacji roku szkolnego.  

6. Zespół Szkół zapewnia moŜliwość korzystania z: 

1). sal lekcyjnych 

2). pracowni przedmiotowych 

3). biblioteki szkolnej 

4). pracowni komputerowej 

5). sali gimnastycznej  

6). boiska szkolnego na zasadzie porozumienia ze Wspólnotą Wiejską Wsi Strzałków. 

7). pomieszczeń administracyjno – gospodarczych  
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Dział III 

CELE I ZADANIA SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU 

§ 4 

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r. Nr 67,poz. 329 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych do 

wymienionej ustawy, koncentrując się na sprawowaniu funkcji wychowawczych, eduka-

cyjnych i opiekuńczych.  

2. Cele i zadania szkoły podstawowej oraz gimnazjum określa statut Publicznego Zespołu 

szkolno – Gimnazjalnego w Strzałkowie. 

3. Cele i zadania oddziału przedszkolnego przy Publicznym Zespole Szkolno - Gimnazjal-

nym wynikające z przepisów prawa, określa statut zespołu, w szczególności w zakresie: 

1). udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

2). organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 

3). umoŜliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia toŜsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, 

4). sposobu realizacji zadań oddziału przedszkolnego, z uwzględnieniem wspomagania 

indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i 

przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, 

5). sposobu sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym 

oraz w czasie zajęć poza przedszkolem, 

6). zasad przyprowadzania i dobierania dzieci z oddziału przedszkolnego przez rodziców 

(prawnych opiekunów) lub upowaŜnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne 

bezpieczeństwo, (Procedura odbierania dziecka) 

7). organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i moŜliwo-

ści rozwojowych dzieci. 

 

§ 5 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilak-

tyki. 

2.  Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 

1). znajomości zadań i zamierzeń edukacyjnych w zespole, 

2). znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia, 

3). uzyskania w kaŜdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, 



Statut Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Strzałkowie 

 

 8

4). uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia swego dziecka, 

5). wyraŜania i przekazywania opinii nt. pracy zespołu organowi sprawującemu nadzór   

pedagogiczny. 

§ 6 

1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Zespół Szkół w szczególności: 

1). umoŜliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności zgodnie z obowiązującym programem 

nauczania; 

2). umoŜliwia opanowanie przez ucznia podstaw programowych określonych programem 

nauczania uprawniające go do promocji do następnej klasy, bądź uzyskania świadec-

twa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum 

3). umoŜliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania edukacji w 

gimnazjum a następnie w szkołach ponadgimnazjalnych, 

4). działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zain-

teresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych, 

5). zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści 

programowych. 

2. Zespół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania dla szkoły 

podstawowej i gimnazjum. 

3. Zespół Szkół zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 

4. Zespół organizuje naukę religii.             

§ 7 

1. Zespół Szkół wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej, szkoły wchodzące w skład Zespołu w 

szczególności: 

1). kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych 

w Ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie 

do warunków Zespołu Szkół i wieku uczniów, 

2). upowszechniają zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, 

3). kształtują postawy patriotyczne (takŜe w wymiarze lokalnym), 

4). sprzyjają zachowaniom proekologicznym, 

5). umoŜliwiają uczniom podtrzymywanie poczucia toŜsamości narodowej, etnicznej, ję-

zykowej i religijnej. 

6). szanują indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości, 
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7). budzą szacunek do pracy, 

8). wdraŜają do dyscypliny i punktualności. 

3. Zespół opracowuje Szkolny Pogram Wychowawczy, który zapewnia ciągłość procesu 

wychowywania przez cały cykl kształcenia w I, II oraz III etapie edukacyjnym.  

4. Program opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wycho-

wawczym oraz zawiera:  

1). opis oczekiwanej sylwetki absolwenta zespołu,  

2). metody i formy pracy wychowawczej dostosowane do wieku i moŜliwości uczniów,  

3). procedury określające sposób ciągłej współpracy z rodzicami w procesie wychowy-

wania,  

4). powinności wychowawcze będące obowiązkiem pracy edukacyjnej kaŜdego nauczy-

ciela,  

5). powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych,  

6). powinności wychowawców klasowych,  

7). harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych,  

8). zwyczaje i obyczaje szkolne,  

5. Szkolny Program Wychowawczy jest realizowany przez wszystkich nauczycieli, a wspo-

magany przez rodziców i pracowników zespołu. 

6. Szkolny Program Wychowawczy opracowuje i zatwierdza Rada Rodziców po zaopinio-

waniu przez Radę Pedagogiczną. Takiemu trybowi podlega równieŜ wprowadzanie zmian 

do programu.  

7. Realizacja Programu podlega bieŜącemu monitorowaniu i corocznej ocenie. 

8. W ramach planu wychowawczego opracowany został system działań podejmowanych 

przez szkołę, związanych z edukacją dla bezpieczeństwa i zapobiegania zachowaniom 

problemowym wśród uczniów – procedury podejmowania interwencji w sytuacjach 

szczególnych zagroŜeń, a takŜe system pomocy uczniom oraz kompleksowe wsparcie 

młodzieŜy zagroŜonej depresją – procedura postępowania z uczniem zagroŜonym depresją 

lub groŜącym samobójstwem. 

§ 8 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i pla-

cówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych moŜliwości psychofizycznych 

ucznia, wynikających w szczególności: 

1). z niepełnosprawności 



Statut Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Strzałkowie 

 

 10

2). z niedostosowania społecznego; 

3). z zagroŜenia niedostosowaniem społecznym; 

4). ze szczególnych uzdolnień; 

5). ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6). z zaburzeń komunikacji językowej; 

7). z choroby przewlekłej; 

8). z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9). z niepowodzeń edukacyjnych; 

10). z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

11). z trudności adaptacyjnych związanych z róŜnicami kulturowymi lub ze zmianą śro-

dowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą 

2. Zespół Szkół zapewnia uczniom pomoc pedagogiczno – psychologiczną:  

1). uczniom niepełnosprawnym lub upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym szkoła zapewnia nauczanie indywidualne. 

2). uczniom szczególnie uzdolnionym umoŜliwia indywidualny tok nauczania. 

3. Zadania opiekuńcze Zespołu polegają w szczególności na: 

1). ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeń-

stwa i higieny pracy, 

2). sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi ta-

kiej opieki uczniami przez kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne oraz 

respektowanie i realizowanie zaleceń poradni, 

3). występowaniu z wnioskami do GOPS-u o doraźną lub stałą pomoc finansową, 

4). objęciu zajęciami wyrównawczymi potrzebujących uczniów.  

5). zorganizowaniu specjalnego toku nauczania dla młodocianych dziewcząt w ciąŜy 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzi-

com uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązy-

waniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedago-

gicznej dla uczniów. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
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4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodzi-

ny, dzieci i młodzieŜy. 

§ 9 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole sprawują: 

1). podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia, 

2). podczas przerw – nauczyciele pełniący dyŜury. 

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu Szkół, w tym w trakcie wycie-

czek organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą dy-

rektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice. 

3. Plan dyŜurów nauczycielskich ustala dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i 

moŜliwości kadrowe. 

4. Zespół ponosi odpowiedzialność za Ŝycie i zdrowie uczniów tylko podczas trwania: 

1). zajęć dydaktyczno – wychowawczych i przerw wynikających z tygodniowego rozkła-

du zajęć, 

2). zajęć pozalekcyjnych i wycieczek, 

3). wszelkiego rodzaju imprez i uroczystości organizowanych przez Zespół, imprez i uro-

czystości organizowanych przez inne podmioty w przypadku udziału w nich reprezen-

tantów Zespołu, 

4). dojścia lub dojazdu na imprezy i uroczystości oraz powrotu z nich, dopuszcza się od-

stępstwo od tej zasady w przypadku zgody rodziców (prawnych opiekunów) na indy-

widualne dotarcie lub powrót ucznia. Zgoda powinna być wyraŜona osobiście lub na 

piśmie. 

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wcześniejszego niŜ wynika to z planu 

zajęć przyjścia ucznia do Zespołu. Te same ustalenia dotyczą przebywania ucznia na tere-

nie szkoły po skończonych zajęciach.  

6. Podczas zajęć i imprez wymienionych w pkt. 4 uczniowie przebywają pod opieką nauczy-

cieli, którzy zobowiązani są do:  

1). przestrzegania przepisów dotyczących zasad BHP w placówkach oświatowych,  

2). nie pozostawiania bez opieki uczniów podczas zajęć w pomieszczeniach szkolnych,  

3). pełnienia dyŜurów na przerwach pomiędzy zajęciami wg harmonogramu zatwierdzo-

nego przez dyrektora zespołu,  

4). sprawdzenia sprawności sprzętu sportowego na boisku i w sali gimnastycznej na po-

czątku zajęć,  



Statut Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Strzałkowie 

 

 12

5). asekuracji ćwiczeń na przyrządach,  

6). przedstawienia na pierwszych zajęciach regulaminu pracowni.  

7. Zasady zwalniania uczniów z lekcji wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć:  

1). uczeń nie ma prawa opuścić zajęć lekcyjnych bez pisemnej zgody rodziców lub ich 

osobistego przybycia i zwolnienia ucznia z Zespołu,  

2). ustalenia zawarte w w/w pkt. dotyczą szczególnie przypadków złego samopoczucia 

ucznia,  

3). odpowiedzialność za realizację ustaleń zawartych w w/w pkt. ponosi wychowawca 

danej klasy, a w przypadku jego nieobecności w szkole – nauczyciel prowadzący zaję-

cia w porozumieniu z dyrekcją zespołu.  

8. Wszyscy pracownicy zespołu zobowiązani są do ochrony uczniów przed przemocą, demo-

ralizacją i uzaleŜnieniami poprzez niezwłoczne informowanie dyrektora o przebywaniu na 

terenie posesji zespołu osób podejrzanych o rozprowadzanie narkotyków, nakłanianie 

uczniów do picia alkoholu, stosowanie przemocy i wymuszanie pieniędzy.  

9. Zespół w celu  poprawienia bezpieczeństwa uczniów, wyeliminowania bądź ograniczenia 

niepoŜądanych i destrukcyjnych zachowań uczniów, wykrywalności sprawców czynów 

zagraŜających bezpieczeństwu uczniów np. wchodzenie na teren szkoły osób niepoŜąda-

nych, zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i na terenie szkoły, posiada monitoring wi-

zyjny. Zasady wykorzystywania oraz zakres dostępności monitoringu zostały określone w 

Procedurze obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego (Załącznik nr 10) 

 

§ 10 

Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne 

przepisy. (Załącznik nr 2 – Regulamin wycieczek szkolnych). 

 

§ 11 

1. KaŜdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli 

uczących w tym oddziale. 

2. W miarę moŜliwości organizacyjnych szkoły wchodzącej w skład Zespołu, celem zapew-

nienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział 

powierzony jego opiece wychowawczej przez etap edukacyjny obejmujący odpowiednio: 

1). oddział przedszkolny, 

2). klasy I – III, 

3). klasy IV – VI, 
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4). klasy I – III gimnazjum. 

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor. 

4. Zespół określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, opracowane-

go zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, a takŜe określa zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.  

Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną część statutu zespołu. 
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Dział IV 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 

Rozdział 1 

 Zagadnienia podstawowe 

§ 12 

1. Organami zespołu są: 

1). dyrektor szkoły, 

2). Rada Pedagogiczna szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład zespołu 

3). Samorząd Uczniowski, 

4). Rada Rodziców 

2. Działające w zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach pla-

nowanej i prowadzonej działalności. 

3. W celu prawidłowego współdziałania pomiędzy organami zespołu ustala się następujące 

zasady: 

1). dyrektor zespołu o wszystkim poczynaniach dotyczących organizacji pracy zespołu, 

spraw kadrowych, warunków materialnych funkcjonowania zespołu ma obowiązek in-

formowania: Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, 

2). dyrektor zespołu wszystkie problemy związane z pracą zespołu przedstawia Radzie 

Pedagogicznej w czasie plenarnych i nadzwyczajnych posiedzeń Rady, 

3). problemy pracy zespołu dyrektor przedstawia Radzie Rodziców na posiedzeniach pre-

zydium, a przynajmniej raz w roku szkolnym na posiedzeniu plenarnym, 

4). problemy pracy zespołu, a w szczególności dotyczące uczniów, dyrektor zespołu 

przekazuje Samorządowi Uczniowskiemu poprzez nauczycieli, opiekuna Samorządu 

lub na apelach. 

§ 13 

1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w zespole organami 

oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach naleŜy do dyrek-

tora. 

2. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora zespołu moŜe on zasięgnąć opinii 

organu prowadzącego lub organu nadzorującego zespół. 
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Rozdział 2 

 Dyrektor Zespołu Szkół 

§ 14 

1. Dyrektor zespołu jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie szkoły. 

Realizuje cele i zadania zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz wydanymi do niej ak-

tualnymi aktami wykonawczymi, a w szczególności: 

1). kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz, 

2). sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3). sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju, psychofi-

zycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,  

4). realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, 

5). dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowie-

dzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

6). wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

7). współdziała ze szkołami wyŜszymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organi-

zacji praktyk pedagogicznych, 

8). odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, 

9). inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości 

pracy zespołu, w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego, dokształcania i do-

skonalenia zawodowego, a takŜe ubiegania się o stopień awansu zawodowego, 

10). kontroluje wszelkie działania opiekuńczo – wychowawcze powierzone nauczycielom 

i wychowawcom, 

11). wspólnie z Radą Pedagogiczną wytycza zadania i cele na dany rok szkolny, 

12). przedstawia Radzie Pedagogicznej uogólnione wnioski wynikające ze sprawowania 

nadzoru pedagogicznego, 

13). określa zakres obowiązków dla nauczycieli na dany rok szkolny, 

14). gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, wg 

zasad określonych odrębnymi przepisami, 

15). sporządza arkusz organizacyjny szkoły podstawowej i gimnazjum na dany rok szkol-

ny, 

16). organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i sporządza wykazy godzin po-

nadwymiarowych i zastępstw doraźnych, 

17). sporządza tygodniowy rozkład zajęć szkolnych. 
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18). kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie 

zespołu 

19). realizuje inne zadania zgodnie z kompetencjami ustanowionymi przepisami szczegól-

nymi. 

20). sprawuje opiekę nad uczniami i jest odpowiedzialny za zorganizowanie pracy i zajęć 

w szkole w taki sposób, aby spełniały one warunki bezpieczeństwa określone w roz-

porządzeniu BHP w szkołach. 

21). wyraŜa zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania 

przedszkolnego poza szkołą, 

22). zwalnia uczniów z autyzmem oraz niepełno sprawnościami sprzęŜonymi z nauki dru-

giego obowiązkowego języka obcego, 

23). organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną 

24). powołuje zespoły, które określą potrzeby uczniów w zakresie pomocy psychologicz-

no – pedagogicznej oraz wyznacza osobę koordynującą pracą zespołu. Pracę kilku ze-

społów moŜe koordynować takŜe jedna osoba, 

25). na podstawie zaleceń zespołów, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt. 22), ustala dla 

ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar 

godzin zajęć ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o 

których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Na-

uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 74, z poźn. zm.3) 

26). W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub 

placówki wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu do-

radztwa edukacyjno-zawodowego 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i pra-

cowników nie będących nauczycielami. 

3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1). zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników zespołu, 

2). przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pra-

cownikom, 

3). występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróŜnień 

4. Dyrektor zespołu w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 
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5. Dyrektor szkoły dopuszcza do uŜytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli pro-

gramy nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

6. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, odpowiednio ze-

staw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i 

szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku 

szkolnego. 

7. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umoŜliwiające obrót uŜywanymi pod-

ręcznikami na terenie szkoły. 

 

Rozdział 3 

 Rada Pedagogiczna 

 

§ 15 

1. W szkole podstawowej i gimnazjum, wchodzących w skład zespołu, działa rada pedago-

giczna zespołu, która jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji jego statu-

towych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w zespole, realizujący powierzone im zadania. W zebraniach rady pedagogicznej mogą 

takŜe brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za 

zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest dzia-

łalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu szkół. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

kaŜdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończe-

niu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieŜących potrzeb. 

5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków 

rady pedagogicznej. 

6. Przewodniczący prowadzi u przygotowuje zebrania rady pedagogicznej i jest odpowie-

dzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z 

regulaminem rady.  
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7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niŜ dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz in-

formacje o działalności szkoły. 

8. Działalność rady pedagogicznej określa osobny regulamin. (Załącznik nr 3) 

 

§ 16 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej naleŜy: 

1). zatwierdzanie planów działań Zespołu Szkół po zaopiniowaniu go przez radę rodzi-

ców, 

2). podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji ucznia 

3). podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w ze-

spole, po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców, 

4). podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów 

5). ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu, 

6). uchwalenie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności, 

7). podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania programu profilaktycznego i progra-

mu wychowawczego szkoły 

8). wyraŜanie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego 

9). cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1). organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i po-

zalekcyjnych  

2). projekt  planu finansowego szkoły 

3). wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróŜnień 

4). propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycz-

nych. 

5). powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący 

zespół, 

6). przedłuŜenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi, 

7). zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedli-

wionej nieobecności 

8). postanowienie o promowaniu ucznia kl. I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyŜszej w ciągu roku szkolnego 
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9). promowanie, jeden raz w ciągu jednego etapu edukacyjnego, do klasy programowo wyŜ-

szej ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 

jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

10). w porozumieniu z dyrektorem szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w 

gimnazjum. 

11). Propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez ucznia. 

3. Dyrektor moŜe wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej spra-

wie. 

4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedago-

giczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po za-

sięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczna.  

5. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1). moŜe wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w zespole, 

2). deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach, 

3). przygotowuje, uchwala i nowelizuje projekt Statutu. 

6. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania 

przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po 

zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przed-

szkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, bio-

rąc pod uwagę moŜliwości uczniów, a w przypadku podręcznika równieŜ: 

1). przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do moŜliwości uczniów; 

2). wysoką jakość wykonania podręcznika umoŜliwiającą korzystanie z niego przez kilka 

lat. 

7. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niŜ trzech podręczników dla danych 

zajęć edukacyjnych. 

8. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 

trzy lata szkolne. 

9. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady ro-

dziców, moŜe dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, 

szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym Ŝe 

zmiana w tych zestawach nie moŜe nastąpić w trakcie roku szkolnego. 



Statut Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Strzałkowie 

 

 20

10. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności 

ponad 
1
/2 jej członków. 

11. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

12. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania  

spraw poruszanych na zabraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste 

uczniów lub rodziców, a takŜe nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

Rozdział 4 

 Samorząd Uczniowski 

 

§ 17 

1. W szkole podstawowej i gimnazjum, wchodzących w skład zespołu, działa jeden samo-

rząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie zespołu. 

2. Organami samorządu uczniowskiego są: 

1). przewodniczący  

2). zastępca 

3. Przewodniczący reprezentuje organy samorządu uczniowskiego, w szczególności wobec 

organów zespołu szkół. 

         

§ 18 

Zasady działania samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu uczniowskiego, 

który nie moŜe być sprzeczny ze statutem. (Załącznik nr 4)  

 

§ 19 

1. Samorząd uczniowski moŜe przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi zespołu 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, a w szczególności dotyczących reali-

zacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1). prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

2). prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3). prawo wnioskowania do dyrektora o ukaranie lub nagradzanie uczniów, 

4). prawo do organizacji Ŝycia Zespołu umoŜliwiające zachowanie właściwych propozy-

cji między wysiłkiem szkolnym, a moŜliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 
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5). prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywko-

wej z własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dy-

rektorem, 

6). prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, 

7). prawo współdziałania z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom naleŜytych warun-

ków do nauki i udzielaniu pomocy uczniom znajdujących się trudnej sytuacji mate-

rialnej. 

8). prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej 

2. Uprawnienia samorządu uczniowskiego obejmują równieŜ: 

1). przedstawienie propozycji do planu pracy zespołu wynikających z potrzeb i zaintere-

sowań uczniów, 

2). zgłaszanie uczniów do wyróŜnień i nagród stosowanych w zespołu oraz prawo wno-

szenia uwag do opinii władz zespołu o uczniach, 

3). dysponowanie (w porozumieniu z opiekunem) funduszami będącymi w posiadaniu 

samorządu, 

3. Przedstawiciel samorządu uczniowskiego moŜe być zaproszony na posiedzenie rady pe-

dagogicznej, 

Rozdział 5 

Rada Rodziców 

 

§ 20 

1. W zespole działa rada rodziców, która stanowi samorządną reprezentację rodziców 

(prawnych opiekunów) wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz od-

działu przedszkolnego wybranych w tajnych wyborach. 

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych w 

tajnych wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danej klasy. 

3. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły podstawowej i 

gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego wchodzących w skład zespołu. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców, 

który nie moŜe być sprzeczny ze statutem. (Załącznik nr 5) 

5. Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpra-

cuje z radą. 
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§ 21 

1. Rada Rodziców:  

1). moŜe występować do rady pedagogicznej i dyrektora zespołu z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkół wchodzących w skład zespołu, 

2). w celu wspierania statutowej działalności zespołu, rada rodziców moŜe gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, 

3). członkowie rady rodziców mogą być zaproszeni na posiedzenie rady pedagogicznej, 

które dotyczy spraw wychowawczych, 

4). członkowie rady rodziców mogą być zapraszani na uroczyste akademie organizowane 

przez zespół, 

5). współdziała z zespołem w organizowaniu imprez środowiskowych, 

6). ma prawo wydawania opinii o pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu 

zawodowego na nauczyciela kontraktowego i mianowanego. 

2. Współpraca rady rodziców z dyrektorem zespołu, radą pedagogiczną i samorządem 

uczniowskim ma na celu: 

1). jednolite oddziaływanie na młodzieŜ przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania i 

wychowania, 

2). doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w zespole, rodzinie i śro-

dowisku, 

3). zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją 

nauczania oraz zadaniami wynikającymi z nich dla zespołu i rodziców.  

3. Do kompetencji Rady Rodziców naleŜy:  

1). uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a). programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli 

b). programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilak-

tycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 

2). opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wy-

chowania szkoły lub placówki 

3). opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

4. JeŜeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala dyrektor 

szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony 
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przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w 

porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 

§ 22 

Wszystkim organom zespołu zapewnia się:  

1). moŜliwości działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych 

ustawą o systemie oświaty i statutem zespołu,  

2). umoŜliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu,  

3). bieŜącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decy-

zjach.  
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Dział V 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

Rozdział 1 

 Planowanie działalności Zespołu 

 

§ 23 

1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jest etap edukacyjny. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świą-

tecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego. 

Zgodnie z kodeksem pracy dyrektor określa na kaŜdy rok kalendarzowy terminy dodat-

kowych dni wolnych od pracy w szkole dla  pracowników niepedagogicznych. 

3.   Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy semestr kończy się w styczniu (dokładny 

termin ustalany jest w bieŜącym roku szkolnym, uzaleŜniony od terminu ferii zimowych). 

 

§ 24 

1. Podstawę organizacji pracy szkoły podstawowej i gimnazjum oraz oddziału przedszkol-

nego wchodzących w skład zespołu w danym roku szkolnym stanowią: 

1). plan działań zespołu 

2). arkusze organizacyjne szkoły podstawowej i gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego 

3). tygodniowy rozkład zajęć, 

4). plany pracy wychowawców klasowych, 

5). Program Profilaktyczny Szkoły, 

6). regulamin pracy. 

2. Działalność edukacyjna zespołu szkół zostaje określana przez: 

1). „Szkolny zestaw programów nauczania”, który uwzględniając wymiar wychowawczy 

obejmuje całość działań zespołu z punktu widzenia dydaktycznego, 

2). „Program Wychowawczy Szkoły”, który opisuje w sposób całościowy wszystkie tre-

ści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich na-

uczycieli. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny tworzyć spójność i obejmować okres etapu 

edukacyjnego. Projekt Programu Wychowawczego jest wypracowany przez radę rodzi-

ców, po uwzględnieniu opinii rady pedagogicznej. 
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§ 25 

1. Plan działań zespołu określa w szczególności podstawowe załoŜenia pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

2. Projekt planu przygotowuje dyrektor, a zatwierdza rada pedagogiczna. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre-

ślają arkusze organizacyjne szkół wchodzących w skład zespołu opracowane przez dyrek-

tora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w 

sprawie ramowego planu nauczania – najpóźniej do dnia 30 kwietnia kaŜdego roku. Arku-

sze organizacyjne zatwierdza organ prowadzący zespół szkół najpóźniej do 30 maja dane-

go roku. 

4. W arkuszach organizacyjnych szkół zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pra-

cowników zespołu, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzących 

zespół. 

5. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

dyrektora zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczeki-

wań rodziców (prawnych opiekunów). 

§ 26 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wycho-

wawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez dyrektora na podstawie za-

twierdzonego arkusza organizacji szkoły wchodzącej w skład Zespołu, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zaję-

cia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel. 

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad od-

działem przedszkolnym, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnie-

niem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci. 

 

§ 27 

1. Zasady tworzenia, treści i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy. 

2. W szkole prowadzony jest przez uczniów sklepik, z którego dochód przeznaczany jest na 

dofinansowanie wycieczek i imprez szkolnych.  
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Rozdział 2 

 Formy prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej 

 

§ 28 

1. Podstawową formą pracy szkół zespołu są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne i wychowawcze, prowadzone w 

systemie klasowo – lekcyjnym 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mają-

cych trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieŜy       

z zaburzeniami rozwojowymi, 

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

3. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. Czas trwania zajęć dydaktyczno 

– wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i moŜliwości psychofizycznych dzieci, 

nie mniej niŜ 5 godzin dziennie. Czas trwania zajęć z religii wynosi 30 minut. W ciągu ty-

godnia są przeprowadzane 2 razy takie zajęcia 

3. Rada pedagogiczna moŜe podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania zajęć eduka-

cyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na pod-

stawie ramowego planu nauczania. 

4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne - dziesię-

ciominutowe oraz tzw. duŜą przerwę – dwudziestominutową.  

5. W klasach I – III gimnazjum zajęcia lekcyjne mogą zaczynać się od tzw. godziny 0 – czyli 

od 7 
05

 

6. Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć 

ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego 

uwzględniającego zasady  ochrony zdrowia i higieny pracy. 

7. Szkoła organizuje w ramach godzin dyrektorskich lub w ramach godzin prowadzonych 

przez nauczycieli społecznie, dodatkowe zajęcia edukacyjne w formie: 

1). zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

2). kół zainteresowań, 

3). kół przedmiotowych, 

4). zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, 

5). zajęć sportowych, 
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6). nauki drugiego języka obcego. 

8. Liczba uczestników zajęć ustalana jest w porozumieniu dyrektora szkoły i nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

9. Dyrektor szkoły zobowiązuje  nauczycieli  prowadzących zajęcia do prowadzenia dzien-

ników. 

10. W szkole organizuje się: 

1) klasy terapeutyczne – dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzęŜone zaburze-

nia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych 

potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. Zajęcia w klasach te-

rapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych. Nauczanie w 

klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole pro-

gramów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych po-

trzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moŜliwości psychofizycznych uczniów. Liczba 

uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15. Klasy terapeutyczne organizuje się z 

początkiem roku szkolnego. Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego 

szkołę, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, z 

uwzględnieniem przepisów art. 17 ust. 2—3a ustawy. Objęcie ucznia nauką w klasie te-

rapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej.  

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pro-

wadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wyno-

si do 8. 

3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – dla uczniów mających trudności w nauce, w 

szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy progra-

mowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć 

wynosi do 8. 

4) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć 

wynosi do 5. 

5) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizu-

je się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie spo-

łeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 
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6) zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powo-

dują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników za-

jęć wynosi do 4. 

11. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 

minut, a godzina zajęć specjalistycznych — 60 minut. W uzasadnionych przypadkach do-

puszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niŜ 60 minut, zacho-

wując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 

12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specja-

listyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla ro-

dzaju prowadzonych zajęć. 

13. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno - wy-

równawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzy-

skaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogól-

nego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń sta-

nowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

14. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształce-

nia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum w po-

dejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod 

pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści. 

 

§ 29 

1.   Podstawową jednostką organizacyjną szkół wchodzących w skład zespołu jest oddział 

złoŜony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z od-

powiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów 

dla danej klasy i danego typu, dopuszczonego do uŜytku szkolnego. 

2. Liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący. 

3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

4.  Uczniowie szkoły podzieleni są na klasy 1 – 6, gimnazjum klasy 1-3. W przypadku więk-

szej liczby oddziałów niŜ jeden przyjmuje się oznaczenia 1A, 1B; 2A, 2B itp. dla szkoły 

podstawowej; dla gimnazjum odpowiednio: 1G, 1H, 2G, 2H, 3G, 3H itd. 

5.  Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor zespołu ustala szkolny plan nauczania 

dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem kaŜdego roku szkolnego.  
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6.  Klasy realizują programy nauczania znajdujące się w szkolnym zestawie programów na-

uczania.  

7.  Programy, o których mowa w pkt. 6 są realizowane w wymiarze tygodniowym wg szkol-

nego planu nauczania zgodnego z ramowym planem nauczania.  

8.  W szkole prowadzi się oddziały przedszkolne dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. Liczba 

dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25.  

9. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale przedszkolnym prowadzona 

jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. 

10.  Zasady prowadzenia oddziałów przedszkolnych określają odrębne przepisy.  

11.  Oddział szkolny powinien liczyć do 35. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, 

jeśli średnia liczba uczniów w kaŜdym z tych oddziałów byłaby niŜsza niŜ 18. Tworzenie 

nowego oddziału tej samej klasy wymaga zgody organu prowadzącego zespół. 

12.   Podział oddziału na grupy moŜna dokonać za zgodą organu prowadzącego. 

13.  Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w od-

działach liczących powyŜej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w 

oddziałach liczących powyŜej 30 uczniów. 

14. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III 

gimnazjum prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów. W gimnazjum oddzielnie 

dziewczynki i chłopcy. 

15. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, 

finansowanych z budŜetu zespołu szkół, nie moŜe być niŜsza niŜ 15 uczniów. Liczba 

uczestników gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekroczyć 12 osób. 

16. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach – ze względu na konieczność 

stworzenia właściwych warunków nauki i bezpieczeństwa – dojdzie do podziału oddzia-

łów na grupy. 

17. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 13 naleŜy uwzględnić zasady wynika-

jące z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. 

18. Podstawową formą pracy zespołu w II i III etapie edukacyjnym są zajęcia edukacyjne 

prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.  

19. Zajęcia edukacyjne w I etapie edukacyjnym prowadzi nauczyciel (nauczyciele) według 

ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów i 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć określony w ramowym planie nauczania.  

20. Nauczyciele I etapu edukacji układają zajęcia w taki sposób, aby zachować ciągłość na-

uczania i doskonalenia podstawowych umiejętności. Wskazane jest takie organizowanie 
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procesu dydaktyczno –wychowawczego, aby w kaŜdym dniu wystąpiły zajęcia ruchowe, 

których łączny tygodniowy czas powinien wynosić, co najmniej 3 godziny.  

21. Organ prowadzący zespół moŜe zwiększyć liczbę obowiązujących godzin zajęć najwyŜej 

o 3 godziny tygodniowo dla kaŜdego oddziału w danym roku szkolnym.  

 

Rozdział 3 

 Biblioteka szkolna 

 

 § 30 

1. W zespole działa biblioteka. 

2. Biblioteka szkolna jest pracownią zespołu szkół, słuŜącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych zespołu, doskonaleniu warsztatu na-

uczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

3. Z biblioteki mogą korzystać: 

1). uczniowie, 

2). nauczyciele i inni pracownicy zespołu, 

3). inne osoby – za zgodą dyrektora. 

4. Status uŜytkowania biblioteki potwierdza karta biblioteczna. 

5. Ewidencję uŜytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

6. Szczegółowe zadania nauczyciela bibliotekarza, określa dyrektor. 

7. Zasady współpracy biblioteki uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliote-

kami określa dyrektor. 

§ 31 

1. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności naleŜy: 

1). gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów, 

2). prowadzenie katalogów ksiąŜek, 

3). rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i popularyzowanie wartościowej literatury, 

4). egzekwowanie zwrotu ksiąŜek, 

5). współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych, 

6). nawiązanie współpracy z biblioteką publiczną, 

7). propagowanie róŜnych imprez czytelniczych, 

8). przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych 

klas, 

9). prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej, 
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10). określenie godzin wypoŜyczania ksiąŜek. 

 

§ 32 

1. Biblioteka jest czynna w kaŜdym dniu zajęć szkolnych. 

2. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu za-

jęć w sposób umoŜliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich za-

kończeniu. 

3. Zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin Biblioteki, który ustala dyrektor. Re-

gulamin nie moŜe być sprzeczny ze statutem zespołu.  (Załącznik nr 6)  
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Dział VI 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

Rozdział 1 

 Zagadnienia podstawowe 

 

§ 33 

1. W zespole zatrudnieni są nauczyciele, określeni ramowym planem nauczania przedmio-

tów nauczania, nauczyciele bibliotekarze, pedagog szkolny oraz pracownicy obsługi 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników zespołu szkół określają odrębne 

przepisy. 

3. Obowiązki i zadania nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami 

określa zakres czynności ustalony przez dyrektora szkoły. 

 

§ 34 

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkół wchodzących w skład Zespołu oraz 

zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 2 

 Zakres zadań nauczycieli 

 

§ 35 

1. Nauczyciel w swoich działaniach ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i 

opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a tak-

Ŝe o szanowanie godności osobistej ucznia. 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzial-

ny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Dodatko-

wo w ramach czasu pracy nauczyciel realizuje równieŜ inne czynności i zajęcia wynikają-

ce z zadań statutowych szkoły. W ramach tych zajęć nauczyciel powinien uczestniczyć w 

przeprowadzaniu sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej i egzaminie kończącym 

gimnazjum.  

3. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela naleŜą w szczególności: 
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1). realizowanie obowiązkowych treści programowych, 

2). przekazywanie tych treści w sposób przystępny i zrozumiały dla ucznia, 

3). bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszyst-

kich uczniów, 

4). udzielanie pomocy w przezwycięŜaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpozna-

nie potrzeb uczniów, 

5). dbałość i odpowiedzialność za powierzony majątek, pomoce dydaktyczne i sprzęt 

szkolny,  

6). ocenianie ucznia, klasyfikowanie i promowanie zgodnie z wymogami, 

7). pobudzanie i rozwijanie zainteresowań ucznia, 

8). doskonalenie własnych umiejętności oraz warsztatu pracy, a takŜe podnoszenie po-

ziomu wiedzy merytorycznej, 

9). aktywna współpraca z rodzicami, 

10). przestrzeganie zasad BHP oraz kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod 

względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 

11). pełnienie dyŜurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

12). przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

13). udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał i wniosków, 

14). przestrzeganie dyscypliny pracy 

15). przestrzeganie postanowień niniejszego statutu 

16). wykonywanie innych, zleconych przez dyrektora zadań, zgodni z rodzajem umó-

wionej pracy 

17). zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych lub innych zajęć or-

ganizowanych przez szkołę: 

a). kaŜdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce gdzie prowadzi zaję-

cia. DostrzeŜone zagroŜenie musi sam usunąć albo niezwłocznie zgłosić kierow-

nictwu szkoły. WaŜnym czynnikiem bezpieczeństwa jest kontrola obecności 

uczniów na kaŜdej lekcji oraz reagowanie na nagłe zniknięcia ucznia ze szkoły 

b). w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (przyroda, chemia) prowadzący 

zajęcia musi zadbać szczególnie o zabezpieczenie odczynników i urządzeń. Opie-

kun pracowni opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa i 

kaŜdoroazowo na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów. (Załącznik 

nr 7) 

c). W salach gimnastycznych i na boisku naleŜy: 
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- sprawdzić sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, 

- zadbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, 

- dostosować wymagania i formę zajęć do moŜliwości fizycznych uczniów 

- asekurować uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie gimnastycznym 

- uniemoŜliwić uczniom korzystanie z kuli, oszczepu, dysku, cięŜarów oraz 

sprzętu skoczni wzwyŜ bez nadzoru nauczyciela (Załącznik nr 8) 

18). rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moŜliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplano-

wanie sposobów ich zaspokojenia, w tym: 

a) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), 

b) w klasach I—III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne mają-

ce na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w 

uczeniu się, 

c) w gimnazjum – doradztwo edukacyjno-zawodowe 

19). rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdol-

nionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań              

i uzdolnień uczniów. 

20). realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i za-

interesowania uczniów, 

21). przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w kl. 1 szko-

ły podstawowej 

4. Obowiązkiem nauczyciela jest pełnienie dyŜurów w czasie przerw międzylekcyjnych: 

(Załącznik nr 9)  

1). dyŜury w czasie przerw pełnią wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole 

2). plan dyŜurów układa wychowawca wyznaczony przez dyrektora 

3). o zmniejszeniu ilości dyŜurów lub zwolnieniu z nich decyduje dyrektor 

4). nauczyciele są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania ustalonego planu dyŜu-

rów 

5). na dyŜur nauczyciel wychodzi punktualnie 

6). nauczyciele pełniący zastępstwa za nieobecnych automatycznie przejmują ich dyŜury 

7). nauczyciel pełniący dyŜur ma obowiązek zwracać uwagę na zachowanie uczniów, w 

tym przestrzegać przed bieganiem po korytarzu i siadaniem na parapetach, kontrolo-
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wać łazienki szkolne, informować wychowawców i dyrektora szkoły o chuligańskich 

zachowaniach uczniów – dewastacja pomieszczeń, sprzętu, palenie papierosów itp. 

8). nauczyciel musi natychmiast reagować na niewłaściwe postawy uczniów. 

5. Nauczyciel zna procedury postępowania w sytuacjach zagroŜenia dzieci i młodzieŜy i 

stosuje je 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w jednym oddziale tworzą zespół nauczycieli, którego 

zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego od-

działu oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Do zadań zespołu nauczycieli naleŜy 

równieŜ wypracowywanie korelacji pomiędzy działaniami dydaktycznymi poszczegól-

nych nauczycieli uczących w tym samym oddziale. Tworzy się w nim zespoły nauczycieli 

uczących w poszczególnych klasach poczynając od klasy 4 szkoły.  

7. Nauczyciele uczący w klasach 4-6 szkoły podstawowej i klasach 1-3 gimnazjum tworzą 

następujące zespoły:  

1). humanistyczny (nauczyciele j. polskiego, historii, sztuki (plastyki, muzyki), języków 

obcych, religii),  

2). matematyczno – przyrodniczy (nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, geografii, bio-

logii, informatyki, w-f). 

8. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 7 spotykają się co najmniej raz w semestrze 

w celu analizy działań dydaktycznych, a wypracowane wnioski przekazywane dyrektoro-

wi zespołu.  

9. Wychowawcy klas 4 – 6 szkoły, 1 – 3 gimnazjum oraz pedagog tworzą zespół wycho-

wawczy, którego zadaniem jest koordynacja prac podczas realizacji szkolnego programu 

działań wychowawczych oraz wspólne opracowywanie rocznych planów pracy wycho-

wawczej.  

10. Zespół wychowawczy spotyka się co najmniej raz w semestrze w celu bieŜącej oceny re-

alizacji działań wychowawczych zawartych w programie. Przewodniczący zespołu prze-

kazuje dyrektorowi zespołu wnioski wynikające z obserwacji dokonanych przez wycho-

wawców .  

11. Nauczyciele uczący w klasach 1 – 3 i oddziałach przedszkolnych tworzą zespół nauczy-

cieli nauczania początkowego. Zadania zespołu polegają na koordynacji działań dydak-

tyczno – wychowawczych w nauczaniu zintegrowanym i oddziałach przedszkolnych.  

12. Zespół nauczycieli nauczania początkowego spotyka się, co najmniej raz w semestrze i 

wypracowuje wnioski dotyczące pracy dydaktyczno - wychowawczej, które przekazuje 

dyrektorowi zespołu.  
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13. W pracach zespołu, o którym mowa w pkt. 4, uczestniczy nauczyciel bibliotekarz – szkol-

ny koordynator edukacji czytelniczej i medialnej.  

14. Pracą zespołów kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.  

15. Do zadań zespołów naleŜy równieŜ:  

1). realizacja zadań związanych z Wewnątrzszkolnym Doskonalenia Nauczycieli, 

2). świadomy wybór zewnętrznych form doskonalenia, zgodny z priorytetami pracy dy-

daktyczno – wychowawczej ustalonymi w długofalowym planie rozwoju zespołu,  

3). decydowanie o zakupach pomocy dydaktycznych i fachowej literatury do biblioteki 

zespołu,  

4). opracowywanie narzędzi badawczych do wewnętrznego mierzenia jakości pracy ze-

społu w tym testów i sprawdzianów kompetencji przygotowujących uczniów do 

sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego, 

5). opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów sprawdzania 

wiadomości i umiejętności (opracowanie przedmiotowych systemów oceniania),  

6). korelacja działań związanych z przygotowaniem uczniów do róŜnego rodzaju konkur-

sów i zawodów,  

7). wspólne opracowanie programów autorskich.  

16. W celu rozwiązywania bieŜących zadań dopuszcza się tworzenie doraźnych zespołów 

problemowo – zadaniowych, które ulegają rozwiązaniu po wykonaniu danego zadania.  

17. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz pod-

ręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do uŜytku szkolnego. 

18. Wybrany program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik, a 

takŜe program, nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej. 

19. Nauczyciele tworzą zespoły do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla: 

1) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — niezwłocznie po otrzymaniu orze-

czenia lub opinii; 

2) dla ucznia, o którym mowa w § 36 ust. 3 pkt. 18), który nie posiada orzeczenia lub 

opinii wymienionych w pkt 1) – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wy-

chowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 
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Szczegółowe zadania zespołu, zakres i sposób działań określa Rozporządzenie MEN z 

dn. 17.11.2011 r. 

 

§ 36 

1. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na 

zasadach określonych w art. 43 ust. 3 Ustawy. 

 

Rozdział 3  

Zakres zadań wychowawcy 

 

§ 37 

1. W celu głębszej realizacji celów wychowawczych, przydziela się opiekę nad poszczegól-

nymi oddziałami nauczycielom – wychowawcom. 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad wychowankami, a w 

szczególności: 

1). tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie, 

2). podejmowanie działań umoŜliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi uczniami i członkami społeczności szkol-

nej, 

3). otaczanie indywidualną opieką kaŜdego wychowanka i utrzymywanie kontaktów z ich 

rodzicami, 

4). inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

5). troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych 

wyników w nauce, 

6). interesowanie się postępami uczniów w nauce, wspólne analizowanie problemów, 

7). nadzór nad regularnym uczęszczaniem uczniów do zespołu, badanie przyczyn absen-

cji,  

8). wyrabianie właściwych postaw uczniów opartych na zasadach Ŝyczliwości, współdzia-

łania i koleŜeństwa, 

9). zapobieganie konfliktom w zespole uczniowskim, 

10). wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek, estetykę, czystość na te-

renie klasy i szkoły, 
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11). przygotowywanie i prowadzenie wg zasad ustalonych przez dyrektora zespołu sta-

łych oraz doraźnych spotkań z rodzicami,  

12). wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy (prowadzenie dzien-

nika, arkuszy ocen, sporządzanie opinii o uczniach, wypisywanie świadectw), 

13). opracowywanie rocznego planu pracy wychowawczej i profilaktycznej wynikające-

go ze szkolnego programu działań wychowawczych i profilaktycznych, 

14). organizowanie imprez klasowych, wyjść i wyjazdów do kina, teatru, itp., 

15). zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami klasyfikowania i promowania uczniów, 

16). tworzenie tradycji i więzi emocjonalnych w zespole klasowym, 

17). wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego. 

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:  

1). diagnozuje warunki Ŝycia i otacza indywidualną opieką kaŜdego wychowanka,  

2). wspólnie z uczniami i ich rodzicami planuje i organizuje róŜne formy Ŝycia zespo-

łowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

3). ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

4). zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w zespole zasadami oceniania za-

chowania, 

5). współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koor-

dynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a takŜe wobec tych 

uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trud-

ności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki, 

6). utrzymuje kontakt z rodzicami (opiekunami) uczniów, w celu: 

a). poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 

b). określenia i realizowania programu wychowawczego zespołu, 

c). włączania ich w sprawy Ŝycia klasy, szkoły i zespołu, 

d). informowania ich o postępach w nauce i zachowaniu uczniów swojego oddziału 

oraz przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym,  

e). współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi po-

moc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, takŜe zdrowotnych oraz zaintereso-

wań i szczególnych uzdolnień uczniów, 

f). udziela porad w zakresie moŜliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, 

itd., 

g). kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i po-

szanowaniu godności osoby ludzkiej. 
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4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wy-

chowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

5. Dopuszcza się moŜliwość zmiany wychowawcy klasy na uzasadniony wniosek nauczycie-

la, rodziców i uczniów złoŜony dyrektorowi zespołu. 

6. Wniosek o zmianę wychowawcy klasy rozpatruje dyrektor zespołu, zwracając się o opinię 

do rady pedagogicznej i rady rodziców. 

7. Zmiany wychowawcy dokonuje dyrektor zespołu. 

8. Nauczyciel, któremu odebrano wychowawstwo moŜe odwołać się od decyzji dyrektora 

zespołu do organu prowadzącego szkołę. 

9. Dyrektor zespołu moŜe z własnej inicjatywy zmienić wychowawcę klasy przedstawiając 

motywy radzie pedagogicznej. W tym przypadku nauczyciel ma prawo odwołania się do 

organu prowadzącego szkołę.  

 

Rozdział 4  

Zakres zadań pedagoga szkolnego 

 

§ 38 

1. Do zadań pedagoga szkolnego naleŜy:  

1). rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepo-

wodzeń szkolnych, 

2). określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdol-

nieniami pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych po-

trzeb, 

3). organizowanie i prowadzenie róŜnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4). podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczego zespołu i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, 

z udziałem rodziców i nauczycieli 

5). wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wy-

chowawczego szkoły i programu profilaktyki 

6). coroczne diagnozowanie środowiska szkolnego, 

7). wykonywanie innych zleconych przez dyrektora zadań, zgodnie z rodzajem umówio-

nej pracy. 
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8). prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, 

w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

moŜliwości psychofizycznych, a takŜe wspieranie mocnych stron uczniów, 

9). minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zacho-

wania oraz realizacja roŜnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środo-

wisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów 

10). prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej 

2. W celu realizacji zadań z pedagog powinien: 

1). posiadać roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający 

konkretne potrzeby opiekuńczo- wychowawcze swojej szkoły i środowiska, 

2). zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć moŜliwość kontaktowania się z nim za-

równo uczniów jak i ich rodziców, 

3). współpracować na bieŜąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, 

słuŜbą zdrowia, radą rodziców,  rozwiązywaniu pojawiających się problemów opie-

kuńczo- wychowawczych, 

4). współdziałać z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i innymi organizacjami               

i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania, 

5). składać okresową informację radzie pedagogicznej i rodzicom na temat trudności wy-

chowawczych występujących wśród uczniów  szkoły, 

6). prowadzić dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonanie czynności,  ewidencję 

uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej. 

 

Rozdział 5 

Zakres zadań logopedy 

 

§ 39 

1. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce naleŜy: 

1). prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy 

głośnej i pisma; 

2). diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy 

logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy 

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;  

3). prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zaleŜno-

ści od rozpoznanych potrzeb; 
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4). podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń ko-

munikacji językowej, w tym współpraca z najbliŜszym środowiskiem ucznia. 

 

 

Rozdział 6  

Zakres zadań innych pracowników Zespołu Szkół 

 

§ 40 

1. W zespole szkół tworzy się następujące stanowiska pracowników obsługi: 

1). konserwatora,  

2). sprzątaczek, 

3). pracowników sezonowych. 

2. Pracownicy administracji i obsługi realizują zadania zgodnie z rodzajem umówionej pracy 

3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników zawiera regulamin pracy 

zespołu szkół, uwzględniający Kodeks Pracy. 

4. Obsługę finansowo – kadrową zapewnia organ prowadzący. 
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Dział VII 

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

Rozdział 1 

Zasady rekrutacji uczniów i obowiązek szkolny 

 

§ 41 

1. Szkoła podstawowa i gimnazjum wchodzące w skład zespołu przeprowadzają rekrutację 

uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do oddziału przedszkolnego, klas pierwszych 

Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum określa, w porozumieniu z dy-

rektorem, organ prowadzący zespół (na podstawie wykazu) oraz określa obwód szkolny. 

3. Obowiązek szkolny trwa do18 roku Ŝycia. 

4. Przez niespełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego 

naleŜy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co naj-

mniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym, szkole pod-

stawowej lub gimnazjum.  

 

§ 42 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów szkół podstawowych 

zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum 

2. Termin rekrutacji do gimnazjum oraz terminy składania dokumentów ustalane są przez 

kuratora oświaty 

3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku ka-

lendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolne-

go, a takŜe dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do 

szkoły podstawowej. 

4. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej do końca marca poprzedzającego dany rok 

szkolny. 

5. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci od 5 roku Ŝycia. 

6. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje dyrektor. 

7. Do zespołu przyjmuje się: 

1). z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym, 
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2). na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkolnym, w przypadku gdy zespół dysponuje wolnymi miejscami. 

8. Przyjęcie do zespołu szkół dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust.3 pkt.2 wymaga 

zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka oraz organu prowa-

dzącego zespół. 

9. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, są przyjmowane: 

1) do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych na warunkach i w 

trybie  dotyczących obywateli polskich; 

2) do klas II—VI publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych gimnazjów, na 

podstawie:  

a) świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szko-

ły lub kolejnego etapu edukacji, uznanego, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

za równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły pu-

blicznej  

b) świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za 

granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za gra-

nicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył w 

szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej 

cudzoziemca 

10. JeŜeli na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 2 lit. b, nie jest moŜliwe 

ustalenie sumy lat nauki szkolnej cudzoziemca, rodzic lub opiekun cudzoziemca albo 

pełnoletni cudzoziemiec składają pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkol-

nej cudzoziemca. 

11. Dyrektor publicznej szkoły przyjmuje oraz kwalifikuje cudzoziemca do odpowiedniej 

klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 9 

pkt. 2. 

12. JeŜeli cudzoziemiec nie moŜe przedłoŜyć dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 2 lit. 

a lub b, zostaje przyjęty i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni 

semestr na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza 

dyrektor publicznej szkoły z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli. 

13. W przypadku cudzoziemca, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną 

przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się cudzoziemiec. W razie potrzeby 

naleŜy zapewnić udział w rozmowie kwalifikacyjnej osoby władającej językiem obcym, 

którym posługuje się cudzoziemiec. 
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14. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich, podlegających obowiązkowi szkolnemu i 

obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewy-

starczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole do-

datkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z ję-

zyka polskiego. 

15. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w gru-

pach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umoŜliwia-

jącym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niŜszym niŜ 2 godziny lek-

cyjne tygodniowo. 

16. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka pol-

skiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której 

są organizowane te zajęcia 

17. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich, w odniesieniu do których nauczyciel prowa-

dzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu nauczania stwierdzi konieczność uzupeł-

nienia róŜnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w 

szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu. 

18. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu nauczania są prowadzone indy-

widualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w 

wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo 

19. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z or-

ganem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia 

20. Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa, nie moŜe być wyŜszy niŜ 5 

godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia. 

21. Zagraniczna placówka dyplomatyczna lub konsularna albo stowarzyszenie kulturalno-

oświatowe danej narodowości mogą organizować naukę języka i kultury kraju pochodze-

nia dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, jeŜeli do udziału w tym 

kształceniu zostanie zgłoszonych w szkole podstawowej i gimnazjum — co najmniej 7 

cudzoziemców; 

22. Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców nie moŜe 

być wyŜszy niŜ 5 godzin lekcyjnych tygodniowo. 

23. Dyrektor szkoły ustala dni tygodnia i godziny, w których moŜe odbywać się w szkole na-

uka języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców 
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§ 43 

1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w Szkole Podstawowej moŜe rozpo-

cząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeŜeli wykazuje psychofizyczną 

dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor zespołu po 

zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

3. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię Psy-

chologiczno – Pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego moŜe być od-

roczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 

10 lat. 

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor zespołu po za-

sięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz za zgodą rodziców (praw-

nych opiekunów). 

5. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się równieŜ udział dzieci i młodzieŜy upośle-

dzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowa-

nych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor zespołu szkół, w którym obwodzie 

mieszka dziecko, moŜe zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz 

określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie moŜe otrzy-

mać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły na podstawie egzaminów klasy-

fikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę wchodzącą w skład zespołu. 

6. Na wniosek lub za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia dyrektor, po zasięgnię-

ciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej, ma prawo ze-

zwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – 

opiekuna  

7. Organizacja indywidualnego programu  nauczania lub toku nauki odbywa się zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

8. Promocję do klasy programowo wyŜszej lub ukończenie szkoły wchodzącej w skład ze-

społu regulują odrębne przepisy. 

9. Dla uczniów, których stan zdrowia uniemoŜliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły, zespół organizuje indywidualne nauczanie. 

10. Organizacja indywidualnego nauczania odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi. 
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11. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obo-

wiązek nauki mogą być spełniane równieŜ przez uczęszczanie odpowiednio do przedszko-

la lub szkoły: 

1). za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współ-

pracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i 

organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europej-

skiej  

2). przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. 

 

§ 44 

1. Uczeń gimnazjum, który ukończył 18 lat, moŜe być skreślony z listy uczniów.  

2. Uczeń, o którym mowa w pkt 1. moŜe zostać skreślony na własną prośbę złoŜoną w formie 

pisemnej do dyrektora zespołu. 

3. Skreślenie z listy uczniów moŜe być zastosowane równieŜ wobec ucznia, o którym mowa w 

pkt 1. w wyjątkowych sytuacjach, po wykorzystaniu wszystkich moŜliwych oddziaływań wy-

chowawczych, w tym pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

4. O skreśleniu ucznia z listy uczniów wnioskuje się w szczególności gdy:  

1) uczeń jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu,  

2) uczeń w sposób raŜący zachowuje się wulgarnie wobec rówieśników, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, nie reaguje na uwagi a współpraca z rodzicami nie przynosi poŜąda-

nych rezultatów,  

3) pobyt ucznia w szkole zagraŜa dobru i bezpieczeństwu innych; uczeń narusza nietykal-

ność cielesną i godność osobistą innych osób, przebywających na terenie szkoły,  

4) uczeń stosuje przemoc, agresję i groźby karalne wobec innych uczniów, nauczycieli i po-

zostałych pracowników szkoły,  

5) uczeń dopuszcza się aktów łamiących prawo np. kradzieŜe, wymuszenia, wandalizm, po-

siadanie, uŜywanie i rozprowadzanie narkotyków, alkoholu i innych środków odurzają-

cych,  

6) uczeń nagminnie wagaruje i ma nieusprawiedliwione nieobecności,  

7) świadomie i systematycznie narusza obowiązki ucznia określone w statucie,  

8) uczeń porzuca obowiązek szkolny,  

5. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły, a jej wydanie musi 

być poprzedzone uchwałą rady pedagogicznej i pisemną opinią samorządu uczniowskiego 

sporządzoną nie później niŜ w terminie dwóch tygodni od dnia złoŜenia Ŝądania przedstawie-
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nia opinii. Opinia samorządu uczniowskiego jest obligatoryjna, ale nie jest opinią wiąŜącą dy-

rektora w sprawie 

6. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej.  

7. Procedura postępowania przedstawia się następująco:  

1) sporządzenie notatki słuŜbowej o zaistniałym incydencie i ewentualne załączenie protoko-

łu zeznań świadków,  

2) sprawdzenie, czy dane wykroczenie jest uwzględnione w statucie szkoły jako przypadek, 

który upowaŜnia do decyzji o skreśleniu z listy uczniów,  

3) zebranie materiałów , mogących słuŜyć jako dowód w sprawie,  

4) wysłuchanie stron (w tym ucznia i jego rodziców),  

5) poinformowanie ucznia o wszczętym postępowaniu, o prawie do wskazania rzeczników 

obrony i prawie wglądu do dokumentacji w sprawie,  

6) sprawdzenie, czy wykorzystano wszystkie moŜliwości wychowawczego oddziaływania 

szkoły na ucznia,  

7) podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej,  

8) sporządzenie pisemnej opinii samorządu uczniowskiego,  

9) wydanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów zgodnie z wymogami kodeksu postę-

powania administracyjnego,  

10) dostarczenie decyzji uczniowi lub jego rodzicom i poinformowanie ich o prawie do odwo-

łania do kuratora oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od dnia do-

ręczenia decyzji,  

8. W przypadku wniesienia odwołania, dyrektor wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu jej 

rozpatrzenia przez instancję odwoławczą. Decyzja moŜe być natychmiast wykonana, gdy na-

dano jej rygor natychmiastowej wykonalności tj. ze względu na ochronę zdrowia i Ŝycia ludz-

kiego lub zabezpieczenia szkoły przed cięŜkimi stratami materialnymi.  

 

 

 

Rozdział 2 

Prawa i obowiązki ucznia 

§ 45 

Dyrektor określi szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i stosowania kar oraz rodza-

je nagród i kar stosowanych wobec uczniów. 
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§ 46 

1. W zespole w stosunku do uczniów, przestrzega się wszystkich spraw zawartych w Kon-

wencji o Prawach Dziecka: 

1). prawa do Ŝycia i rozwoju 

2). prawa do wychowywania w rodzinie 

3). prawa do nazwiska 

4). prawa do swobody myśli, sumienia i wyznania, 

5). prawa do prywatności  

6). prawa do tajemnicy korespondencji 

7). prawa do wypowiedzi 

8). prawa do nauki 

9). prawa do Ŝycia bez przemocy 

10). prawa do stowarzyszania się 

11). prawa do poszanowania godności 

12). prawa do równości 

2. Uczeń ma prawo do: 

1). właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

2). opieki wychowawczej i warunków pobytu w zespole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności, 

3). korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

4). Ŝyczliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym, 

5). swobody wyraŜania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących Ŝycia zespołu 

szkół, a takŜe światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych 

osób, 

6). rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

7). uzyskania informacji o otrzymanej ocenie 

8). sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postę-

pów i osiągnięć szkolnych, informacji o wymaganiach edukacyjnych, 

9). poznania zakresu materiału przewidzianego do sprawdzania poziomu jego wiadomo-

ści i umiejętności oraz wymagań, jakim będzie musiał sprostać 

10). pomocy w przypadku trudności w nauce, 

11). korzystanie z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego, 
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12). korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgo-

zbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, 

13). wpływania na Ŝycie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w or-

ganizacjach działających w szkole. 

3. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania ich wyników, postępowanie w spra-

wach poprawiania bieŜących ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń nieprzygotowa-

nia do zajęć, określa WSO. 

4. Zasady klasyfikowania końcoworocznego i promowania oraz przeprowadzania egzami-

nów poprawkowych określają odrębne przepisy. 

 

§ 47 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza doty-

czących: 

1). systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w Ŝyciu zespołu, 

2). przestrzegania zasad kultury współŜycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i in-

nych pracowników zespołu, 

3). odpowiedzialności za własne Ŝycie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 

4). dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w zespole, 

5). przestrzegania przepisów obowiązujących w zespole, 

6). podporządkowania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli. 

2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, uŜywania narkotyków i palenia tytoniu. 

3. Uczniowie muszą dbać o higienę osobistą i schludny wygląd, którego oznaką jest takŜe 

ubiór. Strój powinien zakrywać ciało od ramion do co najmniej połowy uda. Nie moŜe 

być wyeksponowany Ŝaden fragment bielizny osobistej. Nie naleŜy nosić odzieŜy prze-

zroczystej i prześwitującej. Chłopców obowiązują długie spodnie (jedynie w czasie upa-

łów dopuszczalne są krótsze – jednak nie mogą to być spodenki gimnastyczne ani plaŜo-

we). Włosy powinny być w kolorze naturalnym – jeŜeli zaś są farbowane, to równieŜ na 

kolory naturalne, zbliŜone do odcienia naturalnego. Dopuszcza się noszenie skromnej bi-

Ŝuterii (z wyjątkiem wychowania fizycznego). Zabrania się noszenia kolczyków w innych 

miejscach niŜ uszy, noszenia makijaŜu, tipsów, malowania paznokci. W uroczystościach 

szkolnych i środowiskowych uczniowie uczestniczą w stroju odświętnym, przez co naleŜy 

rozumieć ubiór w kolorze czarno – białym, granatowo – białym lub mundur harcerski.   
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4. Ucznia obowiązuje w czasie lekcji i innych zajęć szkolnych bezwzględny zakaz uŜywania 

telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (np. odtwarzacze muzyki, 

aparaty fotograficzne, kamery, laptopy itp.)  

5. Idąc na lekcje uczeń zobowiązany jest wyłączyć i schować telefon lub inne urządzenie, o 

których mowa wyŜej. JeŜeli uczeń korzysta w czasie lekcji z powyŜszego sprzętu nauczy-

ciel fakt ten odnotowuje w zeszycie uwag klasy. 

6. Niestosownie się do wyŜej opisanych ustaleń powoduje odebranie przez nauczyciela, po 

uprzednim wyłączeniu lub wyjęciu karty. Zarekwirowany sprzęt zostaje przekazany w de-

pozyt do dyrekcji szkoły, po czym następuję wezwanie do szkoły rodziców (prawnych 

opiekunów)  i zwrot im urządzenia. 

7. JeŜeli sytuacja powtarza się wówczas urządzenie zostaje zatrzymane w depozycie szkol-

nym do zakończenia roku szkolnego, o czym uprzednio powiadamia się ucznia i jego ro-

dziców (prawnych opiekunów) 

8. W uzasadnionych przypadkach, np. wskazanie poradni, lekarza lub na wniosek rodziców  

dopuszcza się takŜe moŜliwość skorzystania z telefonu, laptopów w czasie lekcji.  

9. Dopuszcza się takŜe moŜliwość skorzystania przez uczniów z telefonów komórkowych w 

czasie lekcji, w przypadku złego samopoczucia ucznia i w związku z tym zaistnieje po-

trzeba niezwłocznego skontaktowanie się z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

10. Ucznia obowiązuje w czasie zajęć i przerw zakaz opuszczania terenu szkoły (uczeń moŜe 

być zwolniony z zajęć tylko na pisemną lub telefoniczną prośbę rodzica / opiekuna). W 

okresie letnim za zgodą dyrektora uczniowie mogą przebywać w czasie wyznaczonych 

przerw na placu szkolnym.  

 

Rozdział 3 

Nagrody i kary 

§ 47 

1. Ucznia moŜna nagrodzić za: 

1). wybitne osiągnięcia w nauce, 

2). wzorową postawę uczniowską, 

3). reprezentowanie szkoły lub zespołu szkół w olimpiadach, konkursach i zawodach, 

4). działalność na rzecz zespołu, społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego 

5). wzorową frekwencję 

2.  Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są: 
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1). pochwała wychowawcy wobec klasy, 

2). pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły lub zespołu szkół, 

3). list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców (opiekunów), 

4). dyplom uznania od dyrektora, 

5). nagroda rzeczowa od wychowawcy lub dyrektora. 

4. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, moŜe postanowić 

o przyznaniu nagrody w innej formie. 

5. Z tego samego tytułu moŜna przyznać więcej niŜ jedną nagrodę. 

6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody moŜe wystąpić kaŜdy członek społeczności szkolnej, z 

tym, Ŝe wniosek taki nie ma charakteru wiąŜącego. 

7. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie. 

 

§ 48 

Ustala się następujący tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają 

prawo złoŜyć skargę. 

2. Skargę składa się na piśmie do dyrektora, za pośrednictwem nauczyciela – wychowawcy.  

3. Skarga nie moŜe być przedłoŜona po upływie 7 dni od momentu zaistnienia zdarzenia, w 

wyniku którego naruszono prawa ucznia. 

4. Dyrektor rozpatruje wniesioną skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

5. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły skargi wymaga zasięgnięcia opinii rady pedagogicz-

nej. 

6. Podjęta przez dyrektora decyzja jest ostateczna. 

7. Dyrektor powiadamia na piśmie wnoszącego skargę o sposobie załatwienia sprawy. 

 

§ 49 

1.   Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, 

     o których mowa w § 46, uczeń moŜe zostać ukarany: 

1). upomnieniem wychowawcy klasy, w obecności klasy 

2). upomnieniem dyrektora w obecności klasy, 

3). upomnieniem dyrektora w obecności wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gim-

nazjum wchodzących w skład zespołu, 

4). naganą dyrektora w obecności klasy 

5). naganą dyrektora wobec uczniów zespołu 
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6). pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji, 

7). pozbawieniem pełnionych funkcji na forum szkoły lub zespołu, 

8). zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

9). obniŜeniem oceny z zachowania, 

10). wykluczeniem ucznia z udziału w imprezach o charakterze kulturalno - rozrywko-

wym 

11). przeniesieniem do równoległej klasy, jeśli jest. 

2. Dyrektor moŜe równieŜ wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły. 

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą 

być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

4. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 6, nakłada dyrektor. 

5. O nałoŜonej karze informuje się rodziców (opiekunów) z wyjątkiem upomnień udziela-

nych w trybie natychmiastowym. 

6. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od kary 

7. Odwołanie składa się na piśmie do dyrektora za pośrednictwem nauczyciela wychowawcy 

8. Odwołanie składa się w terminie 7 dni od dnia otrzymania kary. 

9. Odwołanie rozpatruje dyrektor, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wychowawcy oraz 

pedagoga 

10. Dyrektor podejmuje decyzję o uznaniu zasadności złoŜonego odwołania bądź odrzuca 

odwołanie. 

11. Odrzucenie odwołania jest równoznaczne z utrzymaniem kary w mocy 

12. Podjęta przez dyrektora decyzja jest ostateczna. 

13. Od kary nałoŜonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie 

moŜe wnieść rodzic (opiekun) w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w 

ust. 5. 

14. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzy-

gnięcie dyrektora jest ostateczne. 

15. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Przepisy ust. 13 i ust. 14 stosuje się odpowiednio z tym, Ŝe przed podjęciem rozstrzygnię-

cia dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 

16. Uczeń moŜe być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie raŜące naruszenie 

szkolnych obowiązków i postanowień Statutu. 

17. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 16 następuje w szczególności, jeŜeli uczeń: 
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1). umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osoby, naruszył nietykalność cie-

lesną i godność osobistą albo wyraŜał groźby karalne względem innych uczniów, na-

uczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły 

2). dopuścił się kradzieŜy lub niszczenia mienia szkoły lub osób wymienionych w pod-

punkcie 1, 

3). wchodzi w kolizje z prawem, 

4). przebywa na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym,  pod wpływem narkotyków lub in-

nych środków odurzających oraz posiada, przechowuje lub rozprowadza alkohol, nar-

kotyki lub inne substancje odurzające, 

5). w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez zespół szkół, 

6). demoralizuje innych uczniów, 

7). otrzymał drugą (śródroczną lub końcoworoczną) ocenę naganną z zachowania. 

8). świadomie i systematycznie narusza obowiązki ucznia określone w Statucie Szkoły, 

9). prostytuuje się lub czerpie korzyści z prostytucji. 

18. MoŜna odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 9, w okoliczno-

ściach określonych w ust. 10, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym 

przez nauczyciela, organ samorządu uczniowskiego albo radę rodziców. 

19. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 określają odrębne 

przepisy. 

 

Rozdział IV 

Zasady i formy współdziałania Zespołu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

§ 50 

1. Zasady bieŜących kontaktów rodziców z Zespołem, dotyczących zachowania i postępów 

w nauce uczniów, określono w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

2. Wewnątrzszkolny system oceniania jest opiniowany przez radę rodziców i samorząd 

uczniowski. 

3. Wszelkie zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania są uchwalane przez radę 

pedagogiczną  

4. W przypadku powaŜnych zagroŜeń dotyczących losów ucznia (gwałtowny spadek wyni-

ków nauczania, opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia, wejście w konflikt z prawem 

itp.) przyjmuje się zasadę natychmiastowego kontaktu wychowawcy i pedagoga szkolne-

go z rodzicami (prawnymi opiekunami).  
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5. Wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej (dzienniki 

lekcyjne, notatki słuŜbowe).  

6. Pedagog i wychowawca klasy w miarę potrzeb rozpoznają środowisko w miejscu za-

mieszkania ucznia oraz istniejące tam problemy wychowawcze z jednoczesnym podaniem 

propozycji wyjścia z sytuacji (wskazanie placówek udzielających pomocy rodzinie, pro-

pozycje skierowania do specjalistów itp.). 

7. Dyrektor ściśle współpracuje z radą rodziców na zasadach określonych w statucie. Dyrek-

tor zespołu moŜe brać udział w posiedzeniach rady rodziców i zebraniach plenarnych po 

uprzednim zaproszeniu i podaniu tematyki zebrania.  

8. Dyrektor zespołu jest do dyspozycji rodziców podczas godzin urzędowania zespołu (poza 

stałymi zajęciami dydaktycznymi) oraz w terminach spotkań z rodzicami, które odbywają 

się zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.  

9. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci mają prawo do:  

1). uzyskiwania rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka,  

2). informacji o udzielonych uczniowi naganach i karach,  

3). zapoznania ze statutem i obowiązującymi w zespole regulaminami i innymi aktami 

prawnymi,  

4). decydowania o uczęszczaniu przez dziecko na lekcje religii lub etyki oraz o zajęcia 

przysposabiające do Ŝycia w rodzinie,  

5). odwoływania się w sprawach spornych do statutowych organów zespołu,  

6). udzielania pomocy podczas wycieczek i imprez.  

8. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek:  

1). zapisać dziecko do szkoły z rocznym wyprzedzeniem,  

2). regularnie posyłać dziecko na zajęcia,  

3). zapewnić dziecku właściwe warunki przygotowania się do zajęć,  

4). systematycznie współpracować z zespołem w celu wspierania rozwoju dziecka,  

5). brać udział w spotkaniach i naradach z wychowawcą i nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów,  

6). utrzymywać w miarę potrzeb indywidualne kontakty z zespołem,  

7). przyprowadzać oraz odprowadzać dzieci z oddziału przedszkolnego, 

8). usprawiedliwiać pisemnie w ciągu 7 dni nieobecności uczniów podczas obowiązko-

wych zajęć,  

9). współpracować z pielęgniarką szkolną w zakresie troski o zdrowie dziecka.  
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Dział VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 51 

1. Szkoła podstawowa, gimnazjum oraz zespół uŜywają pieczęci i stempli zgodnie z odręb-

nymi przepisami. 

2. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla obydwu szkół wchodzących w skład zespo-

łu. 

3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę 

szkoły. 

4. Szkoły zespołu prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Zespół nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pieniądze, rzeczy oraz drogocenne 

przedmioty osobiste (w tym telefony komórkowe, rowery, motorowery) przyniesione 

przez ucznia do szkoły. 

 

§ 52 

1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywa-

nia ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności okre-

ślają odrębne przepisy. 

2. Zasady gospodarki finansowej zespołu określają odrębne przepisy. 

 

§ 53 

1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

2. Dyrektor szkoły publikuje w formie obwieszczenia jednolity tekst statutu po kaŜdej trzy-

krotnej jego nowelizacji. 

3. Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień okre-

śla Ustawa. 

§ 54 

1. Dyrektor zapewnia moŜliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społecz-

ności szkolnej. 

2. Wszelkie spory w zakresie interpretacji i stosowania niniejszego statutu rozstrzyga dyrek-

tor. 
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ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Załącznik nr 1 – Ceremoniał szkoły  

2. Załącznik nr 2 – Regulamin wycieczek szkolnych 

3. Załącznik nr 3 – Regulamin Rady Pedagogicznej 

4. Załącznik nr 4 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

5. Załącznik nr 5 – Regulamin Rady Rodziców 

6. Załącznik nr 6 – Regulamin biblioteki szkolnej 

7. Załącznik nr 7 – Regulamin klaso – pracowni  

8. Załącznik nr 8 – Regulamin sali gimnastycznej 

9. Załącznik nr 9 – Regulamin dyŜurów 

10. Załącznik nr 10 – Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego 

 


