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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1 [6]
1.

Zespół Szkół w Wierzawicach działa na podstawie aktu o jego utworzeniu oraz:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95 poz. 425
ze zm.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z
2017 r. poz. 60)
3) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922)
4) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z
2006 r. Nr 171 poz. 1225; Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.)
5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz.
736)
6) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011r.
Nr 139 poz. 814 ze zm.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 z późn. zm.)
7) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn.
zm.)
8) Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.)
9) Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 z późn. zm.)
10) Rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i
sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959)
11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i
egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223)
12) Rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z
2014 r. poz. 1170 z późn. zm.)

6

w brzmieniu ustalonym przez §1 uchwały, o której mowa w odnośniku 5
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13) Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157)
14) Rozporządzenia MEN z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku
szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014 r. poz. 909)
15) Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku
szkolnego podręczników (Dz. U. z 2017 r. poz. 481)
16) Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)
17) Rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.)
18) Rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z
późn. zm.)
19) Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
20) Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i
turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)
21) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.
Nr 61 poz. 624 z późn. zm.)
22) Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w szkołach publicznych z późn. zm.)
23) Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)
24) Rozporządzenia MZ z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie
udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2005 r. Nr 233 poz.
1991)
25) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
26) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
27) Rozporządzenia MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703)
28) Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)
29) Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
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stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I
stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
30) Niniejszego statutu.

§2
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Zespół Szkół w Wierzawicach z siedzibą Wierzawice 396, zwanej dalej „Zespołem Szkół”
jest szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Leżajsk.
W skład Zespołu Szkół w Wierzawicach wchodzą:
1) Przedszkole w Wierzawicach
2) Szkoła Podstawowa w Wierzawicach
3) Gimnazjum w Wierzawicach
Przedszkole prowadzi oddziały realizujące podstawę programową wychowania
przedszkolnego.
Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 6 lat.
Czas trwania cyklu kształcenia w Gimnazjum wynosi 3 lata.
Uchylony.
Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach używa się nazw w pełnym brzmieniu:
1) Zespół Szkół w Wierzawicach
im. Eugeniusza Kujana
2) Zespół Szkół w Wierzawicach
Przedszkole w Wierzawicach
3) Zespół Szkół w Wierzawicach
Szkoła Podstawowa
im. gen. Wł. Sikorskiego
4) Zespół Szkół w Wierzawicach
Gimnazjum w Wierzawicach

8.
9.

Pieczęci urzędowe szkoły wchodzącej w skład zespołu nie zawierają nazwy tego zespołu.
Nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu Szkół sprawuje Podkarpacki Kurator
Oświaty

§3
1.
2.
3.

Zespół Szkół w Wierzawicach funkcjonuje w obwodzie ustalonym przez organ
prowadzący.
Przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim rejonie w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności nauki.
Do Zespołu Szkół w Wierzawicach mogą być również przyjmowani uczniowie spoza
obwodu w miarę posiadanych miejsc, na wniosek rodziców.
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

Zatrudnia nauczycieli i innych pracowników posiadających kwalifikacje określone w
odrębnych przepisach.
Realizuje ustalone przez Ministra właściwego do spraw oświaty zasady oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów.
Rozpoczyna i kończy zajęcia dydaktyczne z uwzględnieniem przerw i ferii, zgodnie
z przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
[7]
Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji
Narodowej, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
[8]
Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określa Rada Gminy.
[9]
Wysokość opłaty, o której mowa w ust.8, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę
zajęć.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Zespołu Szkół
§4
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w
przepisach prawnych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
Zapewnia dzieciom w wieku przedszkolnym możliwość wspólnej zabawy i nauki
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, wynikające z podstawy programowej w takim
stopniu, aby umożliwić uczniom kształcenie na kolejnych etapach edukacyjnych.
Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
lub wykonywania wybranego zawodu poprzez poradnictwo psychologicznopedagogiczne, rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, realizację
tematyki zawodowoznawczej na lekcjach wychowawczych oraz przekazywaniu
informacji o kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
Przestrzega Konwencji Praw Dziecka.
Zapewnia opiekę nad uczniami przebywającymi w placówce szkolnej, gwarantując
bezpieczeństwo i zdrowie oraz umożliwia im prawidłowy rozwój intelektualny i fizyczny.
Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom: z niepełnosprawnością,
z niedostosowaniem społecznym, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, ze
szczególnymi uzdolnieniami, ze specyficznymi
trudnościami
w uczeniu się,

7

w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1
9
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1
8
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9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, z niepowodzeniami
edukacyjnymi, oraz w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych.
Umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez: realizację
indywidualnych
programów
nauczania,
organizację
zajęć
pozalekcyjnych
i nadobowiązkowych, udział w konkursach i olimpiadach.
Tworzy warunki lokalowe, techniczne, estetyczne i sanitarno-zdrowotne dla realizacji
procesu edukacyjnego.
Kształtuje środowisko wychowawcze i osobowość uczniów zgodnie z uniwersalnymi
zasadami etyki.
Wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
Zespół Szkół tworzy szkolny program wychowawczy, który określa zasady i formy
współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki; formy opieki
i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna
jest pomoc i wsparcie.
Program wychowawczy szkoły i Program profilaktyki uchwala Rada Rodziców w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
Zespół Szkół tworzy program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów
oraz potrzeb szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§5
1.

Uczniom będącym w trudnych warunkach materialnych lub losowych szkoła zapewnia
szczególną opiekę, w tym również pomoc materialną.
2. Formy pomocy materialnej świadczone ze środków budżetu gminy określają odrębne
przepisy.

§6
Sposób wykonywania zadań szkoły
1. Zespół Szkół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości
szkoły:
1) Diagnozuje środowisko wychowawcze uczniów ze szczególnym uwzględnieniem rodzin
patologicznych poprzez:
a) wywiady środowiskowe
b) obserwowanie ucznia podczas lekcji szkolnych, na przerwie oraz zajęć pozalekcyjnych.
2) Uchylony.
3) Udziela pomocy finansowej i rzeczowej w miarę posiadanych możliwości.
4) Wnioskuje na drodze sądowej o umieszczenie w placówce opieki całkowitej lub
częściowej uczniów, których rodzice nie gwarantują właściwego rozwoju swych dzieci.
5) Określa czas i miejsce pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole.
6) Dla dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole zapewnia opiekę świetlicową.
7) Stwarza możliwość spożywania ciepłego posiłku w stołówce (dla części uczniów z
rodzin biednych nieodpłatnie).
2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej
oraz językowej, jeśli zajdzie ku temu potrzeba i będzie dysponowała odpowiednią kadrą.
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3.

Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
1) Tworzenie w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu opinii poradni psychologicznopedagogicznej i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) grup wyrównawczych lub
terapeutycznych.
2) Indywidualne rozmowy profilaktyczne, ostrzegawcze i terapeutyczne.
3) Organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z upośledzeniem w
stopniu głębokim.
4) Wskazywanie metod właściwego, skutecznego uczenia się.
5) Obejmowanie dzieci z wadami wymowy zajęciami logopedycznymi.
6) Obejmowanie dzieci z deficytami rozwojowymi zajęciami specjalistycznymi.
7) Organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności
w opanowaniu treści programowych.
8) Udzielanie pomocy uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz z rodzin
patologicznych, wielodzietnych, rozbitych, zastępczych i będących w trudnej sytuacji
materialnej.
9) Udzielanie porad odnośnie form spędzania czasu wolnego wychowanków.
10) Organizowanie w miarę możliwości terapii zajęciowej z uczniami niedostosowanymi
społecznie i nadpobudliwymi.
11) Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji wspomagających pracę szkoły
w ramach szerzenia wiedzy społeczno-prawnej.
12) Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich i rówieśniczych.
13) Wskazywanie zależności (na lekcjach przyrody, techniki, wychowania fizycznego)
między jakością i sposobem odżywiania się, a wynikami w nauce.
4. Na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej nauczyciel
jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom.
5. Zespół Szkól umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych
programów nauczania poprzez:
1) Proponowanie dodatkowych kół i zespołów zainteresowań dzieciom w szkole i poza
nią.
2) Respektowanie decyzji poradni psychologiczno - pedagogicznej odnośnie
indywidualnego programu nauczania.
3) Nawiązywanie współpracy ze szkołami wyższymi mające na celu rozwijanie talentów w
danej dziedzinie.

§7
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
1. Zespół Szkół w zakresie realizacji zadań opiekuńczych zapewnia uczniom bezpieczeństwo
i zdrowie podczas pobytu w placówce, a także w czasie imprez, obozów i wycieczek
szkolnych, zorganizowanego dojazdu uczniów do szkoły i ze szkoły.
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2.
3.

Za bezpieczeństwo ucznia na zajęciach lekcyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych i
pozalekcyjnych odpowiada prowadzący je nauczyciel.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele
są zobowiązani do pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem i zakresem
obowiązków nauczyciela dyżurnego, opracowanymi i zatwierdzonymi przez dyrektora
Zespołu Szkół i Radę Pedagogiczną.

§8
Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole:
1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest sumienne pełnienie przydzielonego dyżuru.
2. Miejsca pełnienia dyżurów to: podwórko szkolne, szatnie, parter, I piętro, II piętro.
3. Dyżury pełnione są zgodnie z planem dyżurów.
4. Nauczyciele mają obowiązek punktualnego rozpoczynania dyżurów.
5. Nauczyciele opuszczają miejsce pełnienia dyżurów po dzwonku na lekcję.
6. W przypadku złych warunków atmosferycznych uczniowie nie wychodzą na podwórko
szkolne.
7. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury przy szatniach do chwili rozpoczęcia
zajęć.
8. Niedopuszczalne są przypadki opuszczenia przez nauczycieli lub pełnienia dyżurów
w innych rejonach niż wyznaczone przez dyrektora szkoły.
9. Dyżury za nieobecnych nauczycieli pełnione są zgodnie z zapisem w księdze zastępstw.
10. W czasie dyżurów nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom
i zachowaniom.

§9
1.

W pracowniach lekcyjnych obowiązują regulaminy opracowane przez opiekunów sal, z
którymi nauczyciele zapoznają uczniów na pierwszych zajęciach lekcyjnych w pracowni.
2. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza
sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o właściwą organizację i
zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości
fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.
3. Pracownicy obsługi mają obowiązek reagować na niewłaściwe zachowania uczniów oraz
informować nauczycieli o zagrożeniach.
4. W trakcie organizowania zajęć w innych miejscach niż obiekt szkolny obowiązują
następujące zasady:
1) Każde wyjście nauczyciela z uczniami poza teren szkoły musi zostać zgłoszone
dyrektorowi szkoły oraz wpisane do dziennika lekcyjnego z podaniem liczby uczniów
wycieczki i czasu jej trwania.
2) Opiekę nad uczniami w trakcie wyjazdów i wycieczek szkolnych sprawują: kierownik
wycieczki i opiekunowie wymienieni w karcie wycieczki.
3) Sprawy dotyczące opieki nad uczniami w trakcie wycieczek regulowane są odrębnymi
przepisami.
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§ 10
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz podczas zajęć
poza przedszkolem:
1. Za opiekę nad dziećmi odpowiedzialni są wszyscy pracownicy przedszkola, a szczególnie
przydzieleni do danego oddziału.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia i zabawy na terenie przedszkola i poza nim ponoszą
odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
3. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod
opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
4. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci: sala zajęć, szatnia,
łazienka, plac zabaw oraz sprzęt, pomoce dydaktyczne i inne narzędzia znajdujące się w
zasięgu dzieci.
5. Nauczycielka opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o
wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
6. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej, tylko wtedy, gdy zapewni w tym
czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi dziećmi.
7. W przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola niezależnie od
zakresu czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom.
8. W przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza
udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
9. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż.,
przepisów ruchu drogowego.
10. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale
wymaganej liczby opiekunów. Dalsze wycieczki i wyjazdy powinny przebiegać zgodnie z
obowiązującym w przedszkolu „Regulaminem wycieczek”.

§ 11
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
1. Dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z
przedszkola: na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na pierwszym zebraniu z rodzicami.
2. Dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej zobowiązuje nauczycieli do
bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka.
3. Wychowawczyni danej grupy zobowiązana jest do pobrania pisemnych oświadczeń od
rodziców, prawnych opiekunów dziecka upoważniających osoby mogące wybierać
dziecko z przedszkola. Rodzice w oświadczeniu podają: imię i nazwisko upoważnionej
osoby, wiek i stopień pokrewieństwa.
4. W razie zgłoszenia się takiej osoby, nauczyciel (dyrektor) ma prawo żądać okazania
dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby, aby sprawdzić, czy jest rzeczywiście
upoważnioną przez rodziców osobą. W razie wątpliwości należy skontaktować się z
rodzicami i potwierdzić upoważnienie osoby, która stawiła się
w przedszkolu do
odebrania dziecka.
5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru, jeżeli
stwierdzi, że osoba nie daje gwarancji zapewnienia dziecku pełnego bezpieczeństwa.
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W takim przypadku należy bezwzględnie skontaktować się z rodzicami dziecka i
potwierdzić upoważnienie do odebrania dziecka przez tę osobę – należy przy tym
wyjaśnić powody odmowy wydania dziecka, albo też wezwać rodziców do osobistego
odbioru dziecka z przedszkola.
6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, np. zachowanie osoby zgłaszającej się po
dziecko (w tym rodzica) wskazuje na znajdowanie się w stanie po spożyciu alkoholu,
można zwrócić się o pomoc do policji.
7. Życzenie rodzica dotyczące nie wydawania dziecka jednemu z nich musi być
potwierdzone orzeczeniem sądowym.
8. Upoważnienie ważne jest przez cały rok szkolny.
9. Rodzice przyprowadzają dziecko do sali i przekazują pod opiekę nauczycielowi.
10. Spóźnienia można zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9°°.
11. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16°°, nauczyciel powinien niezwłocznie
powiadomić rodziców o tym fakcie oraz zapewnić opiekę do czasu przybycia rodziców.
12. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu
rodziców, prawnych opiekunów dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu
jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia komisariat policji o niemożności
skontaktowania się z rodzicami dziecka.

§ 12
Wewnątrzszkolne zasady oceniania na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), Rozporządzenia MEN z dnia
10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 z późn.
zm.) .
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i
umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę
podstawę.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w
Statucie Szkoły.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu
się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny,
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2) ustalanie przez Radę Pedagogiczną, w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem
Uczniowskim, warunków i sposobu oceniania zachowania,
3) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali ocen i w formach przyjętych w niniejszym Statucie,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalenie warunków i trybu poprawiania ocen klasyfikacyjnych,
7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i
trudnościach ucznia w nauce.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję:
1) diagnostyczną: określa aktualny stan wiedzy i umiejętności ucznia,
2) informacyjną: informuje o osiągnięciach ucznia,
3) wspierającą: podkreśla osiągnięcia, a nie braki w wiedzy i umiejętnościach ucznia,
4) motywującą: zachęca do samokształcenia.
6. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia jest:
1) zakres opanowanych wiadomości,
2) zrozumienie nauczanego materiału,
3) umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych,
4) sposób przekazywania wiadomości i umiejętności.
7. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez:
1) ocenianie bieżące,
2) klasyfikację śródroczną,
3) klasyfikację roczną,

§ 13
Zasady oceniania:
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców,
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni
specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
4. Wobec ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania stosuje się wymagania edukacyjne odpowiednio do jego
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uwzględniających orzeczenie.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki nauczyciel
powinien brać w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły, na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego i informatyki,
wydanej przez lekarza, podejmuje decyzję o czasowym zwolnieniu z tych zajęć,
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7.

W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony”
8. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej lub
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej
poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją
rozwojową z nauki drugiego języka obcego na część lub cały okres kształcenia.
9. Uczeń nieobecny w szkole podczas sprawdzania i oceniania powinien wykonać zadanie
w innym czasie lub w innej formie,
10. Ocenianie ma charakter ciągły i systematyczny.

§ 14
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
1. Ustne odpowiedzi,
2. Kartkówki,
3. Prace klasowe,
4. Sprawdziany.
5. Prace domowe,
6. Prezentowanie materiałów samodzielnie przygotowanych,
7. Aktywność podczas lekcji,
8. Testy sprawnościowe,
9. Prezentacje twórczości artystycznej /plastyka, muzyka, informatyka/
10. Udział w konkursach, olimpiadach, turniejach itp.

§ 15
Zasady sprawdzania wiedzy
1. Prace klasowe muszą być zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym
z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Każda praca klasowa powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową z podaniem
kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasad punktacji.
3. Prace klasowe winny być ocenione i omówione w ciągu dwóch tygodni.
4. Kartkówka lub kontrola samodzielnego zadania domowego nie muszą być zapowiadane.
5. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej dwie prace pisemne, w ciągu dnia
– jedna.
6. Najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac
klasowych.
7. Uczniowie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej są oceniani wg odrębnych kryteriów stosowanych przez danego
nauczyciela.
8. Zasady i formy poprawiania stopnia osiągnięć uczniów:
1) Analiza błędów po pracy klasowej i sprawdzianie.
2) Wyznaczanie dodatkowych zadań o zróżnicowanym stopniu trudności.
3) Określony termin poprawy.
4) Wyznaczenie innego terminu sprawdzenia wiadomości dla ucznia nieobecnego.
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5) Skierowanie na zajęcia wyrównawcze.
6) Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

§ 16
Ogólne kryteria ocen
1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych są ocenami opisowymi. Szczegóły oceniania zawarte są w przedmiotowym
systemie oceniania edukacji wczesnoszkolnej.
2. Ocenianie bieżące w kl. I-III przebiega w następujący sposób:
1) werbalny,
2) krótkich recenzji w zeszycie ucznia,
3) skali cyfrowej od 1-6:
3. W klasie pierwszej w pierwszym półroczu stosuje się określenia słowne oraz znaczki:
„buźka uśmiechnięta”, „średnio zadowolona”, „smutna”.
4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowymi.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
[10]
5a.
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach pomagających w uczeniu się,
poprzez wskazywanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej
się uczyć.
6. Oceny bieżące, klasyfikacyjne, śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:
stopień celujący
6
cel
stopień bardzo dobry
5
bdb
stopień dobry
4
db
stopień dostateczny
3
dst
stopień dopuszczający
2
dp
stopień niedostateczny
1
ndst
7. W bieżącym ocenianiu ucznia dopuszcza się stosowanie „+” i „-”
7a. [11] Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne
oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych
zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą
być ocenami opisowymi.
8. Przyjmuje się przeliczanie procentowe punktów na stopnie w testach i pracach
kontrolnych, wg zasad ustalonych przez nauczyciela.
9. Ustala się następujące kryteria ogólne stopni od klasy IV szkoły podstawowej:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

10
11

w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2
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a) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym albo
krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
b) wypowiada się ustnie w sposób świadczący o dojrzałości i samodzielności myślenia,
c) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,
d) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się
zdobytymi wiadomościami,
e) oprócz obowiązkowych prac domowych wykonuje zadania dodatkowe o wyższym
stopniu trudności,
f) prezentuje materiały przygotowane samodzielnie w oparciu o różne źródła wiedzy
/encyklopedie, słowniki, antologie, kroniki, literaturę naukową i popularnonaukową,
multimedialne środki przekazu itp./
2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) zdobywa wiedzę i osiąga umiejętności w pełnym zakresie przewidziane programem
nauczania,
b) potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,
c) wykonuje zadania obowiązkowe i dodatkowe,
d) bierze udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,
e) udziela ustnych odpowiedzi poprawnych pod względem rzeczowym, logicznym i
językowym.
3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) osiągnął wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą programową, poszerzone o
wybrane elementy programu nauczania,
b) samodzielnie wykonuje obowiązkowe zadania domowe,
c) uczestniczy w szkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach
sportowych,
d) stosuje wiadomości w sytuacjach typowych,
e) popełnia nieliczne błędy rzeczowe i językowe w wypowiedziach ustnych.
4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) osiągnął umiejętności na poziomie podstawowym w danej klasie,
b) wykonuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,
c) samodzielnie udziela kilkuzdaniowych odpowiedzi ustnych, świadczących o
zrozumieniu podstawowych wiadomości.
5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) osiągnął umiejętności na poziomie, pozwalającym na dalsze zdobywanie wiedzy z
przedmiotu,
b) wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,
c) przy pomocy nauczyciela udziela kilkuzdaniowych odpowiedzi ustnych na określony
temat,
6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym z danego
przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,
b) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy
pomocy nauczyciela.
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10. Nauczyciel w zależności od tempa i samodzielności pracy ucznia, liczby popełnionych
błędów, może w sposób elastyczny wystawić ocenę bieżącą z plusem lub minusem /z
wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej/.
11. Szczegółowe zasady oceniania zawierają przedmiotowe systemy oceniania opracowane
przez poszczególnych nauczycieli.
12. Nauczyciel przedmiotu jest obowiązany do wezwania rodzica (prawnego opiekuna) do
szkoły i poinformowania pisemnie o zagrożeniu oceną niedostateczną z danego
przedmiotu nie później niż jeden miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną.
13. Wychowawca klasy wzywa rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły i informuje go
pisemnie o zagrożeniu lub zagrożeniach ocenami niedostatecznymi nie później niż na
jeden miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną.

§ 17 [12]
Warunki i tryb oceniania zachowania uczniów.
Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,
jego kulturze osobistej i postawie wobec koleżanek, kolegów i osób dorosłych.
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązanie się z obowiązków ucznia,
b) dbałość o honor i tradycje szkoły,
c) dbałość o piękno mowy ojczystej,
d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
f) okazywanie szacunku innym osobom,
g) przeciwstawianie się agresji.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej
skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych.
5. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach dokonują rodzice lub opiekunowie
prawni w ciągu 7 dni od momentu ustalenia nieobecności osobiście, telefonicznie lub
pisemnie z podaniem przyczyny nieobecności.

12

w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1

Strona 16 z 59

Kryteria ocen z zachowania
Punktowy system oceniania zachowania w Zespole Szkół w Wierzawicach
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
1)

2)

W klasach I-III szkoły podstawowej ocena z zachowania ma formę opisową.
Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
W klasach IV-VI oraz w klasach I-III gimnazjum na początku I i II półrocza każdy uczeń
otrzymuje 100 punktów „ kredytu zaufania”, co równe jest ocenie dobrej z zachowania.
Liczba punktów może się zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od postawy ucznia w
trakcie trwania roku szkolnego. Uczeń może zdobywać punkty dodatnie jak również
ujemne.
Liczba punktów z zachowania na koniec roku szkolnego jest średnią punktów z I i II
semestru.
Oceny z zachowania oraz odpowiadająca im punktacja:
Zachowanie:
wzorowe
181 punktów i więcej
bardzo dobre
180 – 121 punktów
dobre
120 – 51 punktów
poprawne
50 – 21 punktów
nieodpowiednie
20 – (-50) punktów
naganne
(-51) i mniej punktów
W przypadku, gdy uczniowi grozi ocena naganna z zachowania, obowiązkiem
wychowawcy jest poinformowanie o tym, rodziców lub opiekunów prawnych na miesiąc
przed zakończeniem semestru i roku szkolnego.
Wychowawca zapoznaje uczniów z oceną z zachowania na 5 dni przed posiedzeniem
rady klasyfikacyjnej.
Obowiązkiem każdego nauczyciela i wychowawcy jest dokonywanie wpisów uwag do
dziennika elektronicznego na bieżąco, z określeniem kryterium, za które przyznawane są
punkty dodatnie lub ujemne. Oprócz punktów, gdy kryterium tego wymaga, należy
umieścić uwagę opisującą zachowanie ucznia.
Uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy klasy, bez względu na liczbę zdobytych
punktów może otrzymać najwyżej ocenę dobrą.
Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, bez względu na liczbę zdobytych
punktów może otrzymać najwyżej ocenę poprawną.
Przy ustaleniu oceny zachowania stosuje się następujące kryteria szczegółowe:
ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, który stawia sobie wysokie wymagania, przejawia
dużą aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, wyróżnia się wysoką kulturą
osobistą, angażuje się w życie szkoły i środowiska, może być wzorem dla innych
uczniów. Liczba punktów ujemnych otrzymanych przez ucznia nie może przekroczyć
20 pkt.
ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który osiąga wyniki w nauce współmierne do
swoich możliwości intelektualnych, posiada wysoką kulturę osobistą, angażuje się w
życie szkoły i środowiska, wyróżnia się w zespole klasowym. Liczba punktów ujemnych
otrzymanych przez ucznia nie może przekroczyć 30 pkt.
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3) ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który stara się w pełni wykorzystać swoje zdolności,
dobrze spełnia swoje obowiązki, nie przekracza norm współżycia społecznego i nie
sprawia kłopotów wychowawczych. Liczba punktów ujemnych otrzymanych przez ucznia
nie może przekroczyć 50 pkt.
4) ocenę poprawną – otrzymuje uczeń, który nie wykorzystuje w pełni swoich zdolności,
nie przekracza norm współżycia społecznego w sposób rażący, w małym stopniu
angażuje się w życie szkoły, prawidłowo reaguje na środki wychowawcze stosowane
przez wychowawcę i pracowników szkoły.
5) ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który osiąga wyniki poniżej swoich
możliwości, jest nieobowiązkowy i niesystematyczny, jego kultura osobista odbiega od
norm uznawanych w życiu szkoły.
6) ocenę naganną – otrzymuje uczeń, który świadomie (niekiedy celowo) w poważnym
stopniu narusza normy współżycia społecznego oraz odrzuca środki wychowawcze
stosowane przez wychowawcę, społeczność uczniowską, pracowników szkoły, dom
rodzinny lub wchodzi w konflikt z prawem
14. Punkty dodatnie otrzymuje uczeń za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

100% frekwencję
Brak godzin nieusprawiedliwionych
Brak spóźnień
Brak uwag ujemnych w dzienniku oraz w zeszycie uwag
Pomoc koleżeńska w nauce (odbywająca się pod okiem nauczyciela)
Prace na rzecz szkoły, np. pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy
naukowych, drobne prace porządkowe
Efektywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym
Efektywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym (punkty wpisuje
opiekun samorządu)
Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i innych na szczeblu:
-szkolnym
-gminnym/ rejonowym
-powiatowym
-wojewódzkim
-finalista (w konkursie wojewódzkim)
-laureat (w konkursie wojewódzkim0
Udział w szkolnym i pozaszkolnych zawodach sportowych :
- rozgrywki międzyklasowe
- etap gminny
- etap powiatowy
-etap wojewódzki
-ogólnopolski
Udział w programach artystycznych (za 1 wstęp)
Zaangażowanie w akcje szkolne (charytatywne, zbiórki nakrętek,
surowców, baterii)
Praca na rzecz klasy np. przygotowanie gazetki, imprez klasowych

50 pkt *
10 pkt *
10 pkt *
15 pkt *
5 pkt *
5-20 pkt
10 pkt *
20 pkt
5 pkt
10 pkt
20 pkt
40 pkt
70 pkt
100 pkt
5 pkt
10 pkt
20 pkt
40 pkt
50 pkt
10 pkt
5 pkt
każdorazowo
5-10*
(za każdą
pracę)
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14.

Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej

15.

Uczynność wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły

16.

Wysoka kultura osobista

17.

Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez
szkołę (co najmniej 80% obecności)

Kultura stroju i wyglądu
Nagrodzenie ucznia za:
19. - własne inicjatywy, różnoraką pomoc mające na celu promowanie dobra
szkoły i jej rozwój
* oznacza, że do wpisania punktów uprawniony jest tylko wychowawca
18.

10 pkt
(za każdą
imprezę)
5 pkt
każdorazowo
20 pkt *
(raz w
semestrze)
15 pkt
(za każde
zajęcia - raz w
semestrze)
5 pkt *
5-20 pkt

15. Punkty ujemne uczeń otrzymuje za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Każdą nieusprawiedliwioną godzinę
Każdą grupową ucieczkę z lekcji
Każde nieuzasadnione spóźnienie się na lekcje
Niewłaściwe zachowanie się podczas lekcji
Niewłaściwe zachowanie się na korytarzu (bieganie, hałasowanie)
Każde niewłaściwe zachowanie się podczas uroczystości szkolnych
Każde niewłaściwe zachowanie poza szkołą
Palenie papierosów
Picie alkoholu lub zażywanie narkotyków
Wulgarne słownictwo
Agresję słowną i fizyczną w stosunku do innych
Niszczenie mienia szkolnego i cudzego
Kradzież i wyłudzenia
Ignorowanie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły
Przynoszenie do szkoły przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających
zdrowiu i życiu
Samowolne wychodzenie ze szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych,
przerw
Brak obuwia zmiennego
Nieodpowiedni strój i niestosowny wygląd (strój obnażający ciało,
jaskrawo umalowane paznokcie, obecność ćwieków, kolczyków w
miejscach społecznie nieakceptowanych, intensywny makijaż, tatuaże)
Brak podpisu rodzica pod zadaniem lub uwagą
Używanie telefonów / brak wyciszonego telefonu w trakcie lekcji
Korzystanie z telefonu komórkowego, sprzętu grającego na lekcjach,
niewłaściwe wykorzystywanie aparatów fotograficznych, dyktafonów,

5 pkt *
20 pkt *
2 pkt*
5 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
30 pkt
50 pkt
10 pkt
30 pkt
20 pkt
30 pkt
10 pkt
20 pkt
10 pkt
2 pkt
10 pkt
1 pkt
10 pkt
50 pkt
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kamer na terenie szkoły bez zgody nauczyciela lub pracownika szkoły
Używanie telefonu komórkowego lub Internetu w celu zastraszania,
wymuszania, gróźb w szkole i poza nią, wypisywanie obraźliwych tekstów
na nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów
Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób
Udział w bójce
Bierny udział w bójce
Samowolne rozwiązywanie konfliktów z kolegami (np. uderzony sam
wymierza sprawiedliwość zamiast zgłosić konflikt nauczycielowi
Zaśmiecanie otoczenia (korytarze, klasy)
Niewykonanie zobowiązania w przypadku gimnazjalnego projektu
edukacyjnego

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Niewypełnienie funkcji dyżurnego

29.
30.
31.

Fałszowanie dokumentacji szkolnej np. dopisanie oceny, plusa
Fałszowanie usprawiedliwienia, podrobienie podpisu
* oznacza, że do wpisania punktów uprawniony jest tylko wychowawca

16.

50 pkt
50 pkt
20 pkt
10 pkt
10 pkt
5 pkt
100 pkt
5 pkt
każdorazowo
50 pkt
50 pkt

[13]

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WIERZAWICACH
1) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną
odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy
kradzież sprzętu.
2) Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną
odpowiedzialność za sprzęt.
3) Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3 i in.) wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
a) podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to wszystkich
funkcji jakie posiada aparat telefoniczny. Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę,
b) uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i innego
sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również
słuchawek),
c) nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz
uczniów bez ich wiedzy i zgody,
d) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody
nauczyciela prowadzącego zajęcia,
e) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego
podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po
uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
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f)

4)

5)
6)

7)

uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego
podczas przerw w zajęciach edukacyjnych, przed zajęciami edukacyjnymi i po nich
(z wyłączeniem pkt 3c),
g) nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły,
W czasie trwania lekcji wychowania fizycznego nauczyciel może przyjąć urządzenie
elektroniczne w depozyt, postępując według poniższej procedury:
a) na zbiórce rozpoczynającej lekcję nauczyciel przyjmuje urządzenia elektroniczne od
chętnych uczniów,
b) nauczyciel zabezpiecza odpowiednio powierzony w depozyt sprzęt,
c) na zbiórce kończącej lekcję nauczyciel oddaje sprzęt w obecności uczniów,
d) za sprzęt pozostawiony w szatni nauczyciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Jeżeli uczeń zakłóca tok lekcji poprzez używanie urządzeń elektronicznych, nauczyciel
upomina ucznia.
W przypadku, gdy uczeń nadal nie stosuje się do zaleceń nauczyciela, nauczyciel wpisuje
uwagę do dziennika elektronicznego. Naruszanie przez ucznia przepisów zobowiązuje
wychowawcę do poinformowania pedagoga szkoły i rodziców (prawnych opiekunów).
Pedagog szkolny przeprowadza z uczniem rozmowę i wspólnie z wychowawcą ustala
konsekwencje naruszenie statutu szkoły.
W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność
nauczyciela, innego pracownika szkoły, koleżanki lub kolegi poprzez fotografowanie,
nagrywanie bez ich wiedzy i zgody, o zaistniałej sytuacji powiadamia się dyrektora szkoły,
a w przypadku jego nieobecności wicedyrektora lub pedagoga szkolnego.
a) Wychowawca niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia (prawnych opiekunów) i
informuje o ustalonym spotkaniu z dyrektorem szkoły. Dyrektor szkoły w obecności
pedagoga szkolnego i rodziców (prawnych opiekunów) przeprowadza rozmowę
dyscyplinującą z uczniem, sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły,
podpisana także przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
b) W sytuacji rażącego naruszenia godność nauczyciela, innego pracownika szkoły,
koleżanki lub kolegi wychowawca niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia
(prawnych opiekunów) i informuje o ustalonym spotkaniu rodziców z dyrektorem
szkoły i przedstawicielem policji. Dyrektor szkoły w obecności pedagoga szkolnego,
rodziców (prawnych opiekunów) i przedstawiciela policji przeprowadza rozmowę
dyscyplinującą z uczniem za rażące naruszenie statutu szkoły, sporządzona zostaje
notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana także przez rodziców (prawnych
opiekunów ucznia). Szkoła składa w komisariacie policji zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa i kieruje pismo do Sądu Rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i
podjęcie dalszego postępowania.

§ 18
Uchylony.

§ 19
Uchylony.
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§ 20
Uchylony.

§ 21
Klasyfikowanie
1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie w dwóch terminach:
1) śródroczne za I półrocze przeprowadza się w styczniu.
2) roczne, w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
2. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej opisowej z
zachowania.
3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i
ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali
określonej w Statucie Szkoły.
4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
6. Nauczyciele i wychowawca przedstawiają oceny na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
która zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.
7. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z
zastrzeżeniem pkt 8.
8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa, stosuje się następującą procedurę:
a) rodzice kierują pisemny wniosek do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po
zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
b) dyrektor szkoły, po wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej,
niezwłocznie powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
c) w skład komisji, o której mowa w pkt 8 wchodzą:
- dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji
- wychowawca klasy
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie
- pedagog szkolny
- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
- przedstawiciel Rady Rodziców
9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
oceny ustalonej przez wychowawcę.
10. Decyzja komisji podjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 osób,
zostaje przekazana rodzicom w formie pisemnej w terminie do trzech dni od
posiedzenia komisji.
11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
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12. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w
skład komisji.
13. W razie dłuższej nieobecności nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy i nie
wystawienia ocen śródrocznych lub rocznych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej dyrektor szkoły może wyznaczyć innego nauczyciela do wystawienia ocen
w oparciu o istniejącą dokumentację.
14. W przypadku, gdy uczeń w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzyma ocenę(y)
niedostateczną(e) zobowiązany jest do poprawienia jej (ich) w terminie uzgodnionym z
nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne.

§ 22
Tryb i warunki przeprowadzania egzaminów oraz uzyskiwania wyższych niż przewidywane
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
1.

Egzamin klasyfikacyjny
1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje przedmiotów: technika, plastyka,
muzyka i wychowanie fizyczne, a także uczniowi temu nie ustala się oceny
zachowania.
6) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Egzamin
klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych.
7) Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w pkt 2,3 przeprowadza nauczyciel
przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany, w obecności nauczyciela takiego
samego lub pokrewnego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego.
8) W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze
obserwatorów rodzice dziecka.
9) Ocenę ustala nauczyciel – egzaminator.
10) Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem wychowania
fizycznego, informatyki, techniki, plastyki, muzyki, których egzamin klasyfikacyjny ma
formę zadania praktycznego.
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11) Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel-egzaminator, a
zatwierdza dyrektor szkoły.
12) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
- skład komisji, termin egzaminu, zadania (ćwiczenia egzaminacyjne)
13) Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym
wpisuje się datę egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.
14) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 5 przeprowadza komisja,
powołana przez dyrektora szkoły, który wyraził zgodę na spełnienie przez ucznia
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
15) Przewodniczący komisji, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia ustala tryb
przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, w szczególności liczbę obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
16) W skład komisji, o której mowa w pkt 10 wchodzą:
- dyrektor lub zastępca dyrektora jako przewodniczący komisji
- nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie
nauczania w danej klasie.
17) Uczniowie, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę
niedostateczną mogą wnieść odwołanie albo przystąpić do egzaminu poprawkowego.
18) Odwołanie w formie pisemnego wniosku złożonego do dyrektora szkoły w terminie 2
dni od uzyskania informacji o ocenie niedostatecznej składają uczeń lub jego rodzice.
19) Po dokonaniu wnikliwej analizy dokumentacji z przeprowadzonego egzaminu
klasyfikacyjnego dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z powołaną komisją podejmuje
ostateczną decyzję.
20) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
2.

Egzamin poprawkowy
1) Począwszy od klasy IV, uczeń który w wyniku rocznej lub końcowej klasyfikacji uzyskał
ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzamin poprawkowy.
2) W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
5) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w
składzie:
- dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora jako przewodniczący komisji
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek
komisji
6) Nauczyciel, o którym mowa w ust.2 pkt.5, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
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7) W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
8) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę
ustaloną przez komisję.
9) Do protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
10) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
11) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę, z zastrzeżeniem pkt.10.
12) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w
ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia
edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie
programowo wyższej.
3.

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
1) Uczeń i jego rodzice mogą odwołać się od oceny klasyfikacyjnej śródrocznej, rocznej i
końcowej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2) Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na egzamin sprawdzający z jednego przedmiotu,
jeżeli ocena klasyfikacyjna jest zdaniem ucznia lub jego rodziców zaniżona.
3) [14] Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i
jego rodzicami.
4) Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza dyrektor szkoły.
5) Tryb przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego jest taki sam jak w przypadku
egzaminu poprawkowego.
6) Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego podwyższyć
stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu lub pozostawić stopień ustalony
przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku.
7) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

4.

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
1) Dopuszcza się możliwość uzyskania przez ucznia wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2) Możliwe jest podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania o jeden stopień.
3) Aby podwyższyć przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania uczeń lub jego
rodzice zgłaszają w formie pisemnej chęć podwyższenia oceny zachowania wraz z

14

w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2
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uzasadnieniem i opisaniem stanu rzeczywistego do wychowawcy klasy w terminie nie
później niż 3 dni robocze od dnia poinformowania ucznia o przewidywanej rocznej
ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
4) Prośbę o ponowne ustalenie oceny zachowania składa się, jeżeli są spełnione
jednocześnie następujące warunki:
a) ma wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwione w terminie,
b) nie otrzymał żadnej kary statutowej,
c) nie wszedł w ciągu roku szkolnego w konflikt z prawem.
5) Niespełnienie jednego z wymienionych w pkt 4 warunków uniemożliwia starania o
uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6) Jeżeli warunki wymienione w pkt 4 zostały przez ucznia spełnione, dyrektor na tydzień
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej powołuje komisję w składzie:
- dyrektor lub zastępca dyrektora jako przewodniczący komisji
- wychowawca klasy
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie
- pedagog szkolny
7) Komisja po przeanalizowaniu dokumentacji i wniosku podejmuje decyzję w trybie
głosowania o podwyższeniu lub utrzymaniu oceny zachowania.
8) W przypadku równego stosunku głosów decyzję podejmuje przewodniczący komisji.
9) Z prac komisji sporządza się protokół.
10) O ustaleniach komisji informuje ucznia, rodziców i Radę Pedagogiczną pedagog
szkolny.
11) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
12) Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania
Ocenę wzorową (z przewidywanej bardzo dobrej) otrzymuje uczeń, który :
- posiada udokumentowane zaangażowanie się w akcje charytatywne przy współpracy
GOK, Caritas, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wierzawice, Parafii
- posiada udokumentowaną działalność w organizacjach pozaszkolnych (np. zespół
taneczny, harcerstwo, i inne)
- jest inicjatorem różnych imprez szkolnych oraz ich realizatorem pod opieką osoby
dorosłej
- posiada udokumentowaną pomoc koleżeńską w ciągu całego semestru.
Ocenę bardzo dobrą (z przewidywanej dobrej) otrzymuje uczeń, który :
- w określonym czasie (dwa tygodnie przed końcem pierwszego semestru) i dwa
tygodnie przed końcem roku nie może uzyskać żadnych punktów ujemnych
- przygotowuje i przedstawi na lekcji wychowawczej prezentację na temat zagrożeń
uzależnieniami wśród młodzieży (pokaz multimedialny)
- posiada udokumentowane zaangażowanie się w akcje charytatywne (przy współpracy
z GOK, Caritas, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzawice, Parafii)
Ocenę dobrą (z przewidywanej poprawnej) otrzymuje uczeń, który :
- w określonym czasie (dwa tygodnie przed zakończeniem pierwszego semestru i dwa
tygodnie przed końcem roku) uczeń nie może uzyskać punktów ujemnych
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-

-

dba o porządek (zbieranie papierów, śmieci, ustawianie krzesełek, stolików itp.)
podczas długich przerw na wyznaczonym przez nauczyciela miejscu w szkole w
terminie jednego tygodnia
przygotowuje gazetkę ścienną w klasie lub na korytarzu na wyznaczony przez danego
nauczyciela temat (gazetka wykonana zostanie z materiałów własnych ucznia)

Ocenę poprawną (z przewidywanej nieodpowiedniej) otrzymuje uczeń, który:
- w określonym czasie (na dwa tygodnie przed końcem pierwszego semestru i na dwa
tygodnie przed końcem roku) uczeń nie może uzyskać punktów ujemnych
- dba o porządek (zbieranie papierów, śmieci, ustawianie krzesełek, stolików itp.)
podczas długich przerw na wyznaczonym przez nauczyciela miejscu w szkole w
terminie jednego tygodnia
- wykona jedną pomoc dydaktyczną, po wcześniejszej konsultacji z danym
nauczycielem.
Ocenę nieodpowiednią (z przewidywanej nagannej) otrzymuje uczeń, który :
- w określonym czasie na dwa tygodnie przed zakończeniem pierwszego semestru i
dwa tygodnie przed końcem roku uczeń nie może uzyskać punktów ujemnych
- wykona prace społeczne na rzecz szkoły pod opieką osoby dorosłej( czyszczenie
ławek, krzesełek, zamiatanie korytarzy, zamiatanie szatni lub inne bezpieczne prace
zlecone przez wychowawcę)
- dba o porządek (zbieranie papierów, śmieci, ustawienie krzesełek, stolików itp.)
podczas długich przerw na wyznaczonym przez nauczyciela miejscu w szkole w
terminie jednego tygodnia.

§ 23
Promowanie
1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych
przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z
rodzicami ucznia.
3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego z
zastrzeżeniem (egzamin poprawkowy).
4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 3, nie otrzymuje promocji i
powtarza tę samą klasę.
5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
6. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
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7.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
8. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
2) [15] w przypadku gimnazjum – jeżeli przystąpił do egzaminu.
9. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku
klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
10. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej
rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z
rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 24 [16]
[17]

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum
[18]

Uchylony
Uchylony
W klasie III gimnazjum jest przeprowadzony egzamin.
Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone w
podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów
nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego; matematyczno-przyrodniczej z zakresu
przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki; z języka obcego nowożytnego.
Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek
przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy
tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole
podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą
sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.
[20]
Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Komisji
Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia
20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany
egzamin gimnazjalny.
[19]

15

w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1
17
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
18
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
19
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
20
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
16
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8.

[21]

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w
warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia.
9. [22] Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego jest
odpowiedzialny dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego.
10. [23] Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formy przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego na podstawie wskazań rady pedagogicznej po uzyskaniu
stanowiska rodziców (prawnych opiekunów).
11. [24] Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów.
12. [25] Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE
do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.

§ 25 [26]
1.

[27]

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w
przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i
olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem
gimnazjalnym, są zwolnieni:
1) uchylony
2) w przypadku uczniów gimnazjum – z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego
egzaminu.

2.

[28]

3.

[29]

4.

Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez
ucznia gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada
się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
Zwolnienie z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej
egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
Zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z
tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i
rozszerzonym.

21

w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
23
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
24
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 10 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
25
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 11 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
26
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 1
27
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 12 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
28
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 13 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
29
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 14 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
22

Strona 29 z 59

§ 26 [30]
1.
2.

3.

[31 ]

Uchylony
Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna i
matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego i z
zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie i z
zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego
nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.
[32]
Czas trwania każdego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać przedłużony każdy zakres
albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, określa Dyrektor Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej w szczegółowej informacji.

§ 27
Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach
1. Na początku każdego roku szkolnego do końca września nauczyciele informują uczniów
oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie
programu nauczania, sposobach i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i
trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej i zachowania.
2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela
do końca roku szkolnego. Uczeń i jego rodzice mogą otrzymać je do wglądu na zasadach
ustalonych przez nauczyciela.
4. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach minimum 3 razy w roku szkolnym,
podczas zebrań i konsultacji.
5. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikowaniem poszczególni nauczyciele są
zobowiązani do poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach
niedostatecznych oraz ocenie zachowania w czasie zebrań z rodzicami lub listem
poleconym w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu.
6. W klasach I-III o stopniu nabycia przez ucznia kompetencji w zakresie: czytania, pisania,
mówienia i słuchania, umiejętności rachunkowych, umiejętności praktycznych,
zachowania bezpieczeństwa i zdrowia, współdziałania w grupie, organizowania pracy
własnej przez ucznia nauczyciele informują rodziców systematycznie w czasie ustalonych
zebrań lub konsultacji indywidualnych.

§ 28
1.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi się, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej
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2.
3.

szkoła stwarza uczniom szansę wyrównania braków poprzez organizowanie zajęć
dydaktyczno -wyrównawczych.
Wymagania edukacyjne dla poszczególnych klas i przedmiotów oraz ustalenia dotyczące
sposobów oceniania są dostępne w bibliotece szkolnej.
Ewaluacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania dokonuje się na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego.

§ 29
Uchylony.

§ 30
Uchylony.

§ 31
Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów.
1. Prowadzone przez szkołę zajęcia pozalekcyjne mają na celu zapewnienie harmonijnego
rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, poszerzenie ich zainteresowań, rozwijanie
talentów, kształtowanie w nich takich cech jak: otwartość, aktywność, kreatywność i
zaangażowanie.
2. Zajęcia pozalekcyjne są przedłużeniem procesu dydaktyczno – wychowawczego, formą
rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia, zapewniającą właściwy wypoczynek i
rozrywkę.
3. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, specjalistyczne,
nauczanie języków obcych, koła zainteresowań oraz inne formy ujęte w rocznym planie
pracy są i mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach
oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych a także podczas wycieczek
i wyjazdów.
4. Szkoła organizuje następujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów uwzględniając ich
potrzeby rozwojowe oraz zainteresowania:
1) koła przedmiotowe
2) koła zainteresowań
3) szkolne koła sportowe
4) imprezy okolicznościowe
5) uroczystości szkolne i państwowe
5. W ciągu całego roku szkolnego organizowane są wycieczki przedmiotowe i
krajoznawcze, biwaki, imprezy klasowe i szkolne, uczestnictwo w seansach kinowych i
teatralnych, dyskoteki, festyny itp. Wszystkie tego typu imprezy powinny być w zasadzie
wcześniej zaplanowane, zgodne z planem dydaktycznym i wychowawczym szkoły.
6. Wszystkie zajęcia dodatkowe odbywające się poza szkołą muszą być zgodne z
odpowiednimi przepisami prawa oraz spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa.
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7.

Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi w
miarę możliwości organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjne,
korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i inne.
8. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu i wzroku oraz innymi poważnymi
schorzeniami zasady udzielania opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców
(prawnych opiekunów) i uczniów określane są indywidualnie dla każdego ucznia.
9. W szkole realizuje się różnorodne formy wspomagania uczniów uzdolnionych:
1) programy dla uczniów uzdolnionych,
2) zajęcia edukacyjne realizowane we współpracy z instytucjami lokalnego środowiska.
3) diagnoza uczniów w zakresie rozpoznania uzdolnień i talentów,
4) organizacja zajęć edukacyjnych
10. Ze środków przyznawanych szkole na organizację zajęć pozalekcyjnych mogą być
realizowane programy autorskie.
11. Liczba uczestników kół zainteresowań i innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych
przez organ prowadzący jest zgodna z decyzjami tego organu oraz obowiązującymi
przepisami.
12. Prowadzący zajęcia ma obowiązek prowadzić dziennik, w którym odnotowuje: termin
prowadzonych zajęć, cele zajęć, tematy poszczególnych godzin, listę i frekwencje
uczestników.
13. Zajęcia należy organizować w taki sposób, aby umożliwić uczestnictwo w nich wszystkim
zainteresowanym uczniom.
14. Plan zajęć pozalekcyjnych podaje się go do wiadomości uczniów i rodziców.
15. Środki na zajęcia pozalekcyjne znajdują się w budżecie szkoły.
16. Realizując zajęcia pozalekcyjne szkoła może współpracować z samorządem uczniowskim,
organizacjami społecznymi i naukowymi oraz innymi placówkami i instytucjami
działającymi w środowisku.
17. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny.
18. Ucznia można usunąć z listy uczestników zajęć, gdy zachowuje się nieodpowiednio w ich
trakcie.

§ 32
Formy opieki i pomocy uczniom.
1. Szkoła organizuje pomoc uczniom, którzy wymagają jej z przyczyn rozwojowych
rodzinnych lub losowych. Formy pomocy obejmują:
1) indywidualny program nauki na zasadach określonych w ustawie,
2) nauczanie indywidualne,
3) pomoc w nauce poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
4) konsultacje udzielane uczniom przez nauczyciela zajęć edukacyjnych,
5) zachęcanie uczniów do organizowania pomocy koleżeńskiej,
6) pomoc terapeutyczna organizowana przez pedagoga,
7) przestrzeganie zaleceń wynikających z opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,
8) pomoc materialna, w tym m.in.: bezpłatne dożywianie, korzystanie z podręczników
szkolnych zakupionych przez szkołę, dofinansowywanie wycieczek, wskazywanie
możliwości i sposobów otrzymania stypendium szkolnego, udzielanie stypendium
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szkolnego za wyniki w nauce i sporcie, zaopatrzenie w najpotrzebniejszą odzież i
przybory szkolne,
9) stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania na terenie szkoły i otaczanie
uczniów stałą opieką wychowawczą.

§ 33
Organizacja współdziałania z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi
instytucjami
1. Zespół Szkół współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, instytucjami
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinie poprzez:
1) kierowanie uczniów za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) na badania
psychologiczno – pedagogiczne, porady wychowawcze, różne formy terapii
pedagogicznej dostępne w poradni,
2) organizację spotkań pracowników poradni z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami
(doradztwo psychologiczno – pedagogiczne),
3) zaproszenia pracowników poradni na spotkania z uczniami (celem np. wdrażania
programów profilaktyczno – wychowawczych, przeprowadzania zajęć z zakresu
profilaktyki).
2. Szkoła współpracuje z innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły,
a w szczególności:
1) sądem rodzinnym – poprzez regularne kontakty z kuratorami sądowymi, wnioskowanie
w sprawach rodzinnych,
2) policją – poprzez kierowanie uczniów na rozmowy ostrzegawcze, zapraszanie
policjantów do szkoły celem przeprowadzenia pogadanek społeczno – prawnych,
3) centrum pomocy rodzinie – korzystanie z poradnictwa dla rodzin,
4) ośrodkiem pomocy społecznej – wnioskowanie o pomoc materialną, dożywianie,
zorganizowany wypoczynek dla uczniów.
3. Osobami odpowiedzialnymi za współpracę są wychowawcy klas oraz pedagog.

§ 34
Organizacja i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i
profilaktyki
1. W zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki, szkoła współdziała z rodzicami
(prawnymi opiekunami) uczniów. Współpraca opiera się na:
1) znajomości i akceptacji przez rodziców zadań i zamierzeń dydaktyczno –
wychowawczych w danej klasie i szkole oraz znajomości systemu oceniania,
klasyfikowania i promowania,
2) współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań dydaktycznowychowawczych szkoły,
3) rzetelnej informacji ze strony nauczycieli na temat postępów dziecka w nauce
i zachowaniu, przyczyn występowania ewentualnych trudności,
4) uzyskiwaniu informacji i porad z dziedziny wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
5) wyrażaniu przez rodziców (prawnych opiekunów) i przekazywaniu dyrekcji własnego
zdania i uwag odnoszących się do pracy szkoły,
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6) planowych, systematycznych spotkań rodziców (prawnych opiekunów) z wychowawcą
dziecka (co najmniej cztery razy w roku szkolnym – zgodnie z planem pracy szkoły),
7) konsultacjach indywidualnych z nauczycielami (zgodnie z harmonogramem
konsultacji),
8) wspieraniu wychowawczych wysiłków rodziców (prawnych opiekunów) poprzez proces
pedagogizacji, profilaktyki, terapii pedagogicznej,
9) zachęcaniu rodziców (prawnych opiekunów) do włączania się w organizację życia
szkolnego (udział w uroczystościach, imprezach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach
itp.),
10) stworzeniu rodzicom (prawnym opiekunom) warunków do właściwego załatwiania
spraw wychowawczych: życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy,
zachowania tajemnicy itp.,
11) współdziałaniu w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku zarówno rodziny,
jak i szkoły oraz budzeniu wzajemnego zaufania.

ROZDZIAŁ III
Organy Zespołu Szkół
§ 35
Organami Zespołu Szkół są:
1. Dyrektor Zespołu Szkół.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.
4. Samorząd Uczniowski.

§ 36
1.

Dyrektor Zespołu Szkół jest jednocześnie dyrektorem placówek wchodzących w skład
Zespołu Szkół.
2. Dyrektor Zespołu Szkół reprezentuje szkołę na zewnątrz, jest przełożonym służbowym
wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
3. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole
4. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne
działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących;
5) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego;
6) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów oraz egzaminów;
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7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych.
5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
5a.[33][34] Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w
przypadkach określonych w statucie § 38 ust. 2 pkt. 1,2,3,4. Skreślenie następuje na
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu
uczniowskiego.
6. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.
7. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły.
8. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętymi
w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących
szkołę,
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów
i wychowanków,
4) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
9. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor wskazany przez dyrektora.
10. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Zespołu Szkół współdziała z Radą Pedagogiczną,
Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i związkami zawodowymi, a w szczególności:
zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami;
11. W przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne
zainteresowanych organów Zespołu Szkół.
12. Dyrektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za
wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją szkolną.

33
34

w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 1
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 17 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
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§ 37
Rada Pedagogiczna
1. W Zespole Szkół nie zachowuje się odrębności Rad Pedagogicznych Przedszkola, Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum.
2. Odrębność zebrań Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zachowuje się
podczas posiedzeń klasyfikacyjnych: śródrocznych i końcoworocznych.
3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i
promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę albo, co najmniej 1/3 członków Rady
Pedagogicznej.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z regulaminem rady.
8. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

§ 38
1.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzania planów pracy szkoły;
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) [35] przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian;
6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów
2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu osiemnastego roku życia.
Przypadki skreślenia ucznia z listy:
1) Niszczenie mienia szkolnego i wandalizm
2) Brutalność i stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych uczniów,
bądź nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
3) Picie alkoholu, palenie papierosów i używanie narkotyków.
3. Nie wywiązywanie się z obowiązku szkolnego. edagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
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4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.1, niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie
zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ
sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę
uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 39
1.
2.

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
W przypadku określonym w ust.1, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę
Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 40
1.
2.
3.

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności,
co najmniej połowy jej członków.
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są
protokołowane.
Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 41
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do
Zespołu Szkół.
Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie
może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób
przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.
Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Zespole Szkół.
W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.
W celu wspierania statutowej działalności Zespołu Szkół Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
Do kompetencji Rady Rodziców należy :
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez
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nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
[36]
2)
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły.

§ 42
[37]

1.
2.
3.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
4.

5.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.
skreśla się
Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół
wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczące realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak :
prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
prawo do organizacji życia szkolnego,
prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
Dyrektorem,
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
[39]
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu
są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
[38]

§ 43
1.

W razie wystąpienia sytuacji konfliktowej wewnątrz Zespołu Szkół głównym rozjemcą
jest Dyrektor Zespołu. Ustala się następujące procedury rozwiązywania konfliktów:
1) ewentualny spór między organami Zespołu powinien być w pierwszej kolejności
wyjaśniony między zainteresowanymi stronami,
2) w przypadku, gdy stroną konfliktu jest Dyrektor, powołuje on komisję rozjemczą,
w skład, której wchodzi przedstawiciel każdego organu Zespołu: Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców,
3) w każdym konfliktowym przypadku osoba prowadząca mediacje powinna wnikliwie
rozpoznać stanowiska stron konfliktu i poprzez rozmowę doprowadzić do zbliżenia
stanowisk, kompromisu i w efekcie do zażegnania konfliktu,
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4) od każdej decyzji strony konfliktu mają prawo odwołania się w formie pisemnej
w terminie 14 dni od dnia decyzji do organów wyższej instancji – Wójta Gminy Leżajsk
lub Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
5) w czasie prowadzenia rozmów strony konfliktu obowiązuje dyskrecja, a podejmowane
działania ze strony Dyrektora i innych mediatorów nie mogą być sprzeczne
z obowiązującym prawem,
6) sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między
uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się
stron do Dyrektora Zespołu Szkół.
7) sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami Zespołu, a także sytuacje
konfliktowe między: nauczycielami, wychowawcą klasy a rodzicami uczniów, rozstrzyga
Dyrektor Zespołu z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego lub
sprawującego nadzór pedagogiczny.
8) osoba (instancja) rozstrzygająca konflikt ma prawo do:
a) zasięgnięcia opinii znawców przedmiotu np. psychologa, radcy prawnego;
b) 14 – dniowego terminu załatwienia sprawy;
9) w przypadkach uzasadnionych (spory zbiorowe, odwołanie do innej instancji,
konieczność zbadania sprawy lub zebrania informacji) rozstrzygniecie konfliktu
powinno nastąpić w ciągu miesiąca.
10) decyzja powinna być umotywowana, obiektywna, sprawiedliwa dla stron i zgodna
z przepisami prawa i Statutem.
11) rozwiązywanie konfliktu może nastąpić w drodze:
a) polubownego zakończenia sporu przy wzajemnej aprobacie stron konfliktu,
zaprzestanie pretensji i roszczeń prawnych;
b) wzajemnego przeproszenia się stron w obecności świadków konfliktu;
c) przeproszenia osoby poszkodowanej w konflikcie w obecności świadków konfliktu;
12) Zastosowania kary dyscyplinarno – porządkowej wobec osoby uznanej za winną
w konflikcie:
a) wobec ucznia karę orzeka organ uprawniony zgodnie ze Statutem;
b) wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły karę orzeka Dyrektor Zespołu na
podstawie odrębnych przepisów;
c) wobec dyrektora karę orzeka organ prowadzący Zespół Szkół.

§ 44
1.
2.

W Zespole Szkół dopuszcza się możliwość utworzenia stanowisk wicedyrektorów.
Do zadań wicedyrektora należy:
1) zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przedmiotami określonymi przez dyrektora
szkoły,
3) przygotowanie projektów ocen pracy nauczycieli uczących przedmiotów, nad którymi
sprawuje nadzór,
4) wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród, wyróżnień i kar dla tych nauczycieli,
których bezpośrednio nadzoruje,
5) prowadzenie księgi ewidencji uczniów oraz kontrolowanie spełniania przez nich
obowiązku szkolnego,
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6) opracowywanie materiałów analitycznych oraz oceniających kształcenie i wychowanie,
7) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu Szkół.
3. Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Zespołu Szkół
§ 45
1.

2.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez Dyrektora Zespołu do 30
kwietnia każdego roku.
Arkusz organizacji Zespołu zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ
prowadzący szkołę do 30 maja każdego roku.

§ 46
Organizacja Przedszkola
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział. W oddziale zgrupowane
są dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, zdolności i
możliwości rozwojowych.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 47
1.

Dyrektor Zespołu powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub więcej nauczycieli
zależnie od czasu pracy oddziału, realizowanych zadań i form pracy z uwzględnieniem
propozycji rodziców.
2. Tygodniowy wymiar godzin, w tym pedagogicznych zgodny z art. 42 ust. 3 ustawy dnia
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela jest następujący:
1) nauczyciele, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6- letnich – 25 godzin
tygodniowo,
2) nauczyciele pracujący z grupami dzieci 6 letnich – 22 godzin tygodniowo,
3. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach zatwierdza organ prowadzący.
4. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy
wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata
pobytu dziecka w Przedszkolu.

§ 48
1.
2.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez
organ prowadzący i podanych do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego.
Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady
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3.

Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach wynikających
z organizacji pracy przedszkola od 6/30 do 16/00

§ 49
1.
2.

3.

4.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora
Zespołu na wniosek Rady Pedagogicznej, po uwzględnieniu oczekiwań rodziców.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel opiekujący się danym oddziałem
ustala dla tego oddziału, szczegółowy rozkład dnia, wraz z tematami poszczególnych
zajęć. Rozkład dnia uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci.
Plan dnia powinien mieć charakter otwarty pozwalający na uwzględnianie propozycji
dzieci, powinien zachowywać właściwą proporcję między formami proponowanymi
przez nauczyciela a swobodna działalnością dzieci.
[40]
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w czasie
codziennych zajęć w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do
13.00.

§ 50
1.

2.
3.

4.
5.

[41]

Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w przedszkolu, na
wniosek nauczyciela lub nauczycieli, Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej. Dopuszczone przez Dyrektora do użytku programy nauczania stanowią
szkolny zestaw programów nauczania.
Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
[42]
W przedszkolu prowadzi się zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości
rozwojowe dzieci, dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola. Za
prowadzenie zajęć dodatkowych przedszkole nie pobiera od rodziców dodatkowych
opłat.
Zajęcia z religii organizowane są na życzenie rodziców wychowanków nieodpłatnie.
Czas trwania zajęć dodatkowych uzależniony jest od wieku wychowanków i wynosi: 15
minut dla trzy-czterolatków, 30 minut dla pięcio-sześciolatków.

§ 51
1.
2.

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.
Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie
dla wychowanków.
3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt
dzieci w ogrodzie.
4. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i
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turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,
zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§ 52
1.

Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu orzeczenia
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju
psychofizycznego i stan zdrowia.

§ 53 [43]
Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne
miejsca.
3. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w terminie 7 dni
poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
4. Na wolne miejsca rodzice kandydatów składają wniosek o przyjęcie do przedszkola.
5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, przeprowadza komisja rekrutacyjna
powołana przez dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej
imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo
niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola.
7. Listy, o których mowa w ust.6, podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu Szkół. Listy zawierają imiona i
nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia.
8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola,
9. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Leżajsk.
10. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje
1.
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wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
kryteria określone przez organ prowadzący.
12. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi
miejscami, za zgodą organu prowadzącego.
13. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor.

§ 54
1.

Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o
skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących
przypadkach:
1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku
dziecka 5,6 – letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału
pięciogodzinnego realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2) nieobecności dziecka 3,4 letnich ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu do
przedszkola
3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

§ 55
Organizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
1. Podstawową jednostką organizacyjna Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest oddział.
Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 30. Uczniowie ci w jednorocznym
kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych,
przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla
danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje
liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Zespołu Szkół, o ile nie zostały przyjęte odrębne
porozumienia w powyższej sprawie.
1a.[44] Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach
liczących nie więcej niż 25 osób.
2. Oddziałem opiekuje się wychowawca, któremu tę funkcję powierza Dyrektor Zespołu
Szkół po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
3. [45] Organizacja oddziałów integracyjnych.
1) Na wniosek rodziców szkoła organizuje oddziały integracyjne dla dzieci
niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, po
uprzednim otrzymaniu z poradni psychologiczno- pedagogicznej orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego w warunkach klasy integracyjnej.
2) Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów
niepełnosprawnych. Klasa jest objęta opieką dwóch nauczycieli: wiodącego i
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wspomagającego. Nauczyciel wspomagający jest specjalistą wspierającym w toku
edukacji dzieci niepełnosprawne.
3) Kształcenie uczniów niepełnosprawnych organizuje się na każdym etapie
edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi.
4) Szkoła zapewnia:
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne uczniów , warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i
środki dydaktyczne
c) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
d) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne uczniów oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności
zajęcia rewalidacyjne
e) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
5) Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje
się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia
zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.

§ 56
1.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i
wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu
Szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 57
1.
2.
3.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w
systemie klasowo – lekcyjnym.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny
lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy,
obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 58 [46]
1.

46

W klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum podział na grupy jest obowiązkowy:
1) Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki w
oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie
oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w
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grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni
komputerowej;
2) Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących
więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej,
międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy
podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka
obcego;
3) Na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30
uczniów;
4) Na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w
grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu
szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów.
2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów lub nie więcej
niż 30 uczniów na zajęciach, o mowa w ust. 1 pkt 1-4, podziału na grupy można
dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
3. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum zajęcia wychowania fizycznego, w
zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo
oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

§ 59
1.

Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Rada Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem
prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęć wyrównawczych,
specjalistycznych, nauczania języków obcych, elementów informatyki, kół
zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w
grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 60
W Zespole Szkół funkcjonuje biblioteka szkolna.
1. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, służącą w równym stopniu
uczniom i nauczycielom wszystkich przedmiotów.
2. Biblioteka jako centrum edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej pracuje w
powiązaniu z pracownią informatyczną, podejmując różnorodne formy pracy w celu
zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych jej użytkowników.
3. Biblioteka szkolna wspomaga uczniów i nauczycieli w realizacji tzw. zadań ogólnych
szkoły wynikających z podstawy programowej oraz z podjęcia określonych programów
nauczania i wychowania.
4. Przygotowuje ucznia do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, tj.
korzystania z biblioteki jako źródła informacji w dalszym procesie kształcenia oraz po
podjęciu samodzielnej pracy.
5. Biblioteka wspiera rozwój zawodowy nauczyciela.
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§ 61
Organizacja biblioteki.
1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia
pomieszczenie oraz właściwe wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, tj.
bezpieczeństwo i nienaruszalność jej mienia.
2. Zatrudnia wykwalifikowanego nauczyciela, wyznaczając mu odrębny przydział czynności.
3. Zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki.
4. Uwzględnia w planie pracy szkoły zadania edukacji czytelniczej i medialnej.
5. Kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów.
6. Zarządza inwentaryzację zbiorów bibliotecznych.
7. Hospituje i ocenia pracę nauczyciela bibliotekarza.
8. Odpowiada za protokolarne przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela bibliotekarza.
9. Dostosowuje czas pracy biblioteki szkolnej i czytelni do potrzeb placówki.

§ 62
Zbiory
1. Biblioteka gromadzi następujące materiały:
a) książki i wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, leksykony, albumy,
literaturę popularnonaukową, beletrystykę, lektury wg ustalonego w porozumieniu z
nauczycielami kanonu, podręczniki i programy nauczania,
b) czasopisma dla uczniów,
c) czasopisma fachowe dla nauczycieli,
d) programy nauczania zgodne z potrzebami,
e) kasety magnetofonowe i wideo jw.,
f) przepisy prawne w zakresie prawa oświatowego,
g) inne pomoce naukowe, np. gry dydaktyczne, plakaty, modele.
2. W bibliotece stosuje się następujące zasady rozmieszczenia zbiorów:
a) księgozbiór podręczny w czytelni,
b) księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,
c) programy, pomoce naukowe, kasety w wypożyczalni.
3. Księgozbiór biblioteki szkolnej rozmieszczony jest w układzie działowo-alfabetycznym:
a) lektury do języka polskiego - wg klas lub w układzie alfabetycznym,
b) księgozbiór podręczny, literatura popularnonaukowa, naukowa, literatura piękna,
księgozbiór dla nauczycieli – wg systemu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej,
c) beletrystyka – wg działów oznaczonych symbolami literowymi,
d) roczniki czasopism wg alfabetycznej kolejności tytułów,
e) zbiory audiowizualne wg poszczególnych typów zbiorów w układzie numerycznym lub
rzeczowym.
[47]
4.
W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe.
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§ 63
Finansowanie wydatków biblioteki
1. Głównym źródłem finansowania zakupów biblioteki jest budżet szkoły.
2. Na rodzaj zakupów bibliotecznych mogą mieć wpływ rodzice przez swoich
przedstawicieli, przejmując w miarę swoich możliwości niektóre zakupy, a także szukając
sponsorów i darczyńców.
3. Biblioteka przyjmuje darowizny od prywatnych ofiarodawców oraz od wydawców.
4. [48] Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów
edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz
czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje
Dyrektor szkoły.
5. [49] Biblioteka Zespołu Szkół nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały
edukacyjne. Przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
6. [50] W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może
żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika.
7. [51] Szczegółowe procedury wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników i
materiałów ćwiczeniowych zawarte są w regulaminie biblioteki szkolnej.

§ 64
Czas pracy biblioteki
1. Biblioteka szkolna udostępnia swe zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z
organizacją roku szkolnego.
2. Czas udostępniania zbiorów wynosi 2/3 czasu pracy nauczyciela bibliotekarza.
3. Godziny udostępniania ustala się uwzględniając zmianowość nauczania w szkole, o czym
informuje się wypożyczających na tablicy informacyjnej.
4. Czytelnia jest czynna w czasie pracy nauczyciela bibliotekarza.

§ 65
Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza
1. Nauczyciel bibliotekarz w swojej pracy pedagogicznej:
1) Udostępnia i chroni zbiory w wypożyczalni, czytelni i pracowni medialnej wraz z
przysługującymi odpowiednimi narzędziami pracy w postaci komputera,
2) Prowadzi działalność informacyjną na temat zbiorów biblioteki,
3) Rozpoznaje czytelników rzeczywistych i potencjalnych, pozyskując zwłaszcza tych
ostatnich,
4) Udziela porad w doborze lektury, prowadzi rozmowy z uczniami na temat
przeczytanych książek oraz odbioru innych mediów
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5) Bierze udział w realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej – edukacja czytelnicza i
medialna, zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania,
6) Współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów oraz bibliotekarzami
bibliotek pozaszkolnych, a także rodzicami w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i
przygotowaniu ich do korzystania z różnych źródeł informacji
7) Prowadzi samodzielnie oraz we współpracy z nauczycielami przedmiotów różne formy
upowszechniania czytelnictwa ze zwróceniem uwagi na ich nowoczesność
8) Informuje nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów
2. Nauczyciel bibliotekarz w swojej pracy organizacyjno-technicznej:
1) Gromadzi zbiory zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
2) Prowadzi
ewidencję zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
szczegółową ewidencję wpływów, sumaryczną ewidencję ubytków, ewidencję
finansowo-księgową wpływów i ubytków,
3) Przeprowadza selekcję księgozbioru,
4) Opracowuje zbiory wg obowiązujących zasad Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej,
5) Prowadzi dokumentację biblioteczną,
6) Prowadzi statystykę i sprawozdawczość,
7) Dba o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę pomieszczenia,
8) Doskonali własny warsztat pracy.

§ 65a [52]
1.

2.
3.
4.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w Zespole Szkół w Wierzawicach funkcjonuje
stołówka.
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala
dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie
wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz
kosztów utrzymania stołówki.

§ 65b [53]
1.
2.
3.
4.
5.

52
53

Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub
organizację dojazdu do szkoły, szkoła prowadzi świetlicę.
W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie
nie powinna przekraczać 25.
Czas pracy świetlicy: od 6:30 do 16:00.
Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez
rodziców lub opiekunów prawnych.
Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz
rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności
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6.

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój
fizyczny oraz odrabianie lekcji.
Szczegółowe zasady działalności zawarte są w „Regulaminie świetlicy”.

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
§ 66
1.

W Zespole Szkół zatrudnieni są nauczyciele Przedszkola, Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum – wszyscy określani są mianem pracowników pedagogicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1,
określają odrębne przepisy.
3. W Zespole Szkół tworzy się następujące stanowiska:
1) główny księgowy
2) stanowisko do spraw kadr i płac
3) sekretarz szkoły
4) intendent
5) kucharka
6) sprzątaczka
7) konserwator
8) woźnego
9) inne stosowne do potrzeb za zgodą organu prowadzącego.
4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnianych pracowników sporządza dyrektor.
Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

§ 67
1.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest
odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczyciela należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z
obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego ucznia, jego zdolności i zainteresowań,
3) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie przestrzegania
regulaminów,
4) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używanie tylko sprawnego sprzętu,
5) kontrolowanie na każdej lekcji obecności ucznia,
6) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem
7) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
8) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w
szkole, w czasie wycieczek, imprez szkolnych, itp.:
a) nauczyciel zobowiązany jest zgłosić dyrektorowi o każdym wypadku jaki miał miejsce
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na jego lekcji i w czasie trwania dyżuru,
b) nauczyciele pełnią dyżury na każdej kondygnacji budynku szkolnego oraz na
podwórku szkolnym na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji i na każdej przerwie
międzylekcyjnej,
c) nauczyciel pod żadnym pozorem nie może wysyłać ucznia poza teren szkoły jak
również nie może wyprosić go z klasy za niewłaściwe zachowanie
9) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną, zdrowotną i inną,
10) planowanie własnego rozwoju zawodowego — systematyczne podnoszenie swoich
kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego i dokształcania,
11) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o
estetykę pomieszczeń,
12) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
13) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i
nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do
znajomości zadań wynikających w szczególności z programu nauczania, uzyskiwania
informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i postępów,
14) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
15) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących,
16) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
17) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
18) współtworzenie dobrej atmosfery pracy w Zespole,
19) przestrzeganie podstawowych zasad BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy,
20) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu, a wynikających z bieżącej
działalności placówki,
21) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z kultury fizycznej oraz w czasie
zawodów sportowych uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego
upoważnionych

§ 68
Nauczyciele danego przedmiotu lub bloków przedmiotowych, lub nauczyciele grupy
przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły wychowawcze,
przedmiotowe i problemowo – zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3. Cele i zadania zespołu obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także
uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
2) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,
3) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez
organizowanie narad, dyskusji itp.,
1.
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4) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi
pomiaru dydaktycznego,
5) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
6) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich
wyposażenia,
7) [54] skreśla się
3a. [55]
1) Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej oraz
zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI
szkoły podstawowej oraz gimnazjum przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
a) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,
przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka
obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy - w
przypadku klas I-III szkoły podstawowej;
b) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do
danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas IV-VI szkoły
podstawowej oraz gimnazjum.
c) materiałów ćwiczeniowych.
2) Zespoły nauczycieli przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem
specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych
uczniów.
3) Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, oraz w przypadku
braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji
podręczników lub materiałów edukacyjnych, ustala:
a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
4.

54
55

Zadania Zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) Ustalanie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z
uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne
możliwości psychofizyczne,
2) Określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w
orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
ucznia i indywidualnych możliwościach psychofizycznych ucznia,
3) Planowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu jego
realizacji- w przypadku ucznia gimnazjum.
4) Opracowanie kart indywidualnych potrzeb ucznia KIPU oraz planu działań
wspierających PDW, IPET.

w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 27 uchwały, o której mowa w odnośniku 1
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 28 uchwały, o której mowa w odnośniku 1
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5) Dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
uczniowi, w tym efektywności prowadzonych zajęć,
6) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 69
1.
2.

3.

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by
wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum.
Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy
(oddziału) do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba że, Rada
Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub
sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę

§ 70
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w
szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 winien :
1) diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający
wychowanie pro rodzinne,
3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji
oddziaływań wychowawczych.
4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów
wychowawczych
5) współpracować z pedagogiem szkolnym i właściwą Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną,
6) śledzić postępy w nauce wychowanków,
7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, itd.,
9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i
poszanowaniu godności ludzkiej osoby,
10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i
zachowaniu ucznia,
11) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu
niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu, na tydzień przed
posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadamiać ucznia o przewidywanych dla niego
stopniach okresowych/rocznych poprzez wpis do dzienniczka ucznia,
12) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.
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13) wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno –
wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
14) wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i
metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

§ 71
1.

2.

3.
4.
5.

Inicjatorem, organizatorem działań podejmowanych przez szkołę, wspierających proces
rozwoju i uczenia się dzieci jest pedagog szkolny.
Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji
procesu dydaktyczno – wychowawczego,
2) organizowanie pomocy w zakresie wyrównania i likwidowania mikrodefektów i
zaburzeń rozwojowych (reedukacja, terapia, itp.),
3) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym, osieroconym, z
rodzin alkoholicznych, wielodzietnych, zdemoralizowanych, uczniom kalekim i
przewlekle chorym,
4) wnioskowanie o skierowanie uczniów zaniedbanych środowiskowo, opuszczonych – do
placówek opiekuńczo – wychowawczych,
5) udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, rówieśniczych
oraz niepowodzeń szkolnych,
6) pomoc w organizowaniu uczniom wypoczynku letniego i zimowego (kolonie,
zimowiska),
7) pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia,
8) dbanie o realizację obowiązku szkolnego,
9) udzielanie rodzicom uczniów pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
(warsztaty, prelekcje, porady),
10) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami
sprawiającymi trudności wychowawcze,
Pedagog szkolny na bieżąco współpracuje z władzami szkolnymi, wychowawcami klas,
nauczycielami, Radą Rodziców Szkoły, Opieką Społeczną, Sądem i innymi instytucjami
wspomagającymi szkołę.
Pedagog Szkolny bierze udział w opracowywaniu planu programu wychowawczego
szkoły.
Pedagog szkolny składa Radzie Pedagogicznej okresową informację o sytuacji
wychowawczej w szkole.
W szkole zatrudniony jest logopeda.
Logopeda w szczególności:
1) przeprowadza badania przesiewowe w celu zdiagnozowania uczniów z zaburzeniami
mowy i wymowy,
2) stawia diagnozę logopedyczną z uwzględnieniem przyczyn i objawów zaburzenia
mowy,
3) opracowuje program terapii dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego ucznia,
4) prowadzi zajęcia i dokumentację logopedyczną.
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§ 72
Wychowankowie przedszkola
1. [56] Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. [57] Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w
przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
3. [58] Uchylony
4. W miarę posiadanych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w wieku 2,5
lat. Przyjęcie dziecka uzależnione jest od stopnia jego gotowości do pobytu w
przedszkolu i od sytuacji rodzinnej.
[59] [60]
5.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9
lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
6. Przedszkole zapewnia swoim wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego
procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając:
a) zaspokajanie potrzeb dziecka, aktywność, indywidualizację, organizowanie życia
społecznego, integrację
b) dziecko jest samodzielnym podmiotem
c) dziecko wymaga poszanowania jego tożsamości, prywatności i godności
d) rodzina jest najlepszym środowiskiem do wychowania dziecka, zaś przedszkole
wspomaga ją w tym.

§ 73
1.

Dziecko w Przedszkolu ma zagwarantowane wszystkie prawa wynikające z Konwencji
Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) godności i nietykalności osobistej
2) wyrażania swobody myśli, sumienia i wyznania
3) akceptacji takim jakie ono jest
4) warunków sprzyjających jego rozwojowi
5) indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu
6) ochrony zdrowia
7) nienaruszalności cielesnej
8) korzystania z dóbr kulturalnych
9) poszanowania własności
10) znajomości swoich praw

56

w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 18 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 19 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
58
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 20 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
59
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 29 uchwały, o której mowa w odnośniku 1
60
w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 21 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
57
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić
badania i eksperymentowania
doświadczania konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami
bezpieczeństwa)
różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”
jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania
własnych potrzeb
zdrowego jedzenia
ochrony zdrowia
ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej

§ 74
1.

Zobowiązuje się rodziców do powiadomienia przedszkola o nieobecności dziecka w
przedszkolu osobiście lub telefonicznie.
2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
są zobowiązani do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do
przedszkola, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, informowania w
terminie do 30 września każdego roku, dyrektora Zespołu o realizacji tego obowiązku
w innej placówce,
3) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, respektowanie
uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub prawnych opiekunów
zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
7) przestrzeganie zasad higieny i BHP na terenie Przedszkola,
8) wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktycznowychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego
kontaktu z nauczycielem w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.

§ 75
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
1. Do szkoły podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wierzawicach, uczęszczają
dzieci, które ukończyły 6, 7 lat w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok
szkolny lub na wniosek rodziców i opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
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potwierdzającej psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki do ukończenia 13 roku
życia z możliwością przedłużenia nauki w przypadku drugoroczności.
Do gimnazjum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Wierzawicach, uczęszczają
uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu,
który trwa do 18 roku życia.
[61]
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum, przyjmuje
się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie.
Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum mogą być
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne
miejsca. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez
organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Skreślenia z listy uczniów przed 18 rokiem życia może dokonać dyrektor Zespołu Szkół na
podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej i za zgodą Kuratora Oświaty z jednoczesnym
przeniesieniem do innej szkoły.

2.

3.

4.

§ 76
Uczeń ma prawo do :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Organizacji procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
Bezpieczeństwa i opieki wychowawczej,
Nietykalności osobistej i ochrony przed wszelkimi formami przemocy,
Poszanowania godności i życzliwego traktowania,
Informacji na temat zakresu wymagań i kryteriów ocen,
Obiektywnej i jawnej oceny,
Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają dóbr osobistych innych
osób,
Pomocy w przypadku trudności w nauce,
Pomocy materialnej w sytuacjach losowych,
Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,
Korzystania z obiektów sportowych zgodnie z regulaminem,
Rozwijania uzdolnień i zainteresowań,
Oddziaływania na życie szkolne poprzez Samorząd Uczniowski.

§ 77
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a w szczególności :
1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,

61

w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 30 uchwały, o której mowa w odnośniku 1
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić
starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela
przedmiotu,
Stosować się do zarządzeń Dyrektora Szkoły, postanowień Rady Pedagogicznej i innych
organów szkoły oraz poleceń nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych,
Dbać o ład i porządek w szkole,
Wystrzegać się szkodliwych nałogów,
Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły,
Szanować i ochraniać własność innych osób,
Przeciwstawiać się przejawom agresji,
Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,
Przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich
przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia wychowania fizycznego),
Dbać o honor i tradycję szkoły,
Naprawiać wyrządzone szkody materialne,
Każdy uczeń powinien nosić obowiązujący w szkole strój szkolny.

§ 78
1.

2.

Każda nieobecność na zajęciach edukacyjnych ucznia winna być usprawiedliwiona przez
jego rodziców w sposób pisemny lub ustny u wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od dnia
nieobecności.
Ze swoimi uczniowskimi problemami uczeń zwraca się do wychowawcy klasy, pedagoga,
a w przypadku negatywnego załatwienia ma prawo zwrócić się do Dyrektora Zespołu,
Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców.

§ 79
Uczniom zabrania się:
1. Wnoszenia na teren szkoły środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu.
2. Używania sprzętu rejestrującego, odtwarzającego obraz i dźwięk.
3. Uchylony.
4. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych
pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który ją
wyrządził lub rodzice grupy uczniów przebywających w miejscu jej dokonania.
5. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas trwania zajęć edukacyjnych.
6. Zwolnienie z lekcji może nastąpić na prośbę pisemną, osobistą i telefoniczną rodziców.

§ 80
Za rzetelne i wzorowe wypełnianie obowiązków, wyróżniające osiągnięcia w nauce i
zachowaniu oraz znaczące osiągnięcia pozaszkolne uczeń może być nagrodzony :
1.
2.

Pochwałą wychowawcy klasy,
Publiczną pochwałą lub listem pochwalnym Dyrektora Zespołu Szkół,
Strona 57 z 59

3.
4.
5.
6.
7.

Dyplomem,
Nagrodą książkową i rzeczową,
Listem pochwalnym do rodziców/opiekunów,
Świadectwem z biało-czerwonym paskiem,
Złożeniem wniosku o Nagrodę Wójta Gminy Leżajsk.

§ 81
Za nieprzestrzeganie swoich obowiązków uczeń może być karany:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
Upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy,
Upomnieniem lub naganą Dyrektora Zespołu Szkół w obecności rodziców/opiekunów i
wychowawcy klasy,
Wykonywaniem prac porządkowych,
Zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz,
Zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
Przeniesieniem do równoległego oddziału Zespołu Szkół.

§ 82
1.
2.

Wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę z zachowania.
Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu
uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Zespołu w terminie dwóch dni.
3. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym samorządu
szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami
Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
2) odwołać karę,
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
4. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
5. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia
do innej szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie
wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:
1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w
regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu
innych uczniów,
3) dopuszcza się czynów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszenia
zastraszanie.

§ 83
1.

Zarówno kary jak i nagrody wychowawca klas odnotowuje w dokumentach szkolnych
ucznia i powiadamia niezwłocznie jego rodziców.
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§ 84
1.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
4) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora Zespołu o realizacji
i formie obowiązku szkolnego w innej placówce.

§ 85
1.
2.

Niespełnianie obowiązku szkolnego, obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Przez niespełnianie obowiązku szkolnego , bądź nauki rozumie się nieusprawiedliwioną
nieobecność w okresie jednego miesiąca co najmniej 50% zajęć.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 86
1.

Zespół Szkół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 87
1.
2.

Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej przez placówki wchodzące w
skład Zespołu Szkół określa Dyrektor na mocy odrębnych przepisów.

§ 88
1.

Zmian w statucie może dokonać Rada Pedagogiczna na wniosek każdego z organów
Zespołu Szkół i organu prowadzącego.
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