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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/325/17  
Rady Gminy Sławno  
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ROZDZIAŁ I 

Nazwa szkoły i inne informacje 

§ 1 

1. Pełna nazwa szkoły to Publiczna Szkoła Podstawowa w Prymusowej Woli. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek położony we wsi Prymusowa Wola,  

nr  nieruchomości 6, 26-332 Sławno, tel. 44/7551866. Regon szkoły 368033661,  

NIP szkoły 768-18-39-491. 

3. W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w Publicznej Szkole  

Podstawowej funkcjonują klasy dotychczasowego gimnazjum.  

4. Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi wchodzi w skład Zespołu Szkół 

Samorządowych w Prymusowej Woli, zwanej dalej Szkołą. 

5. Szkoła ma ustalony przez organ prowadzący obwód szkolny. 

6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sławno z siedzibą we wsi Sławno  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 , 26-332 Sławno tel. 44/7551850. 

7. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania szkoły 

§ 2 

1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków  

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,  

podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. 

2. Działania o których mowa w ust. 1 dotyczą: 

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, oraz realizacji celów i zadań 

statutowych, 

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki, 

3)  tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów, 

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 

5)  zarządzania szkołą. 
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3. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu  

wychowawczo - profilaktycznego zespołu szkół, o którym mowa w odrębnych  

przepisach, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad 

 bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności: 

1) udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

2) zapewnia możliwość nauki religii oraz etyki, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nią, 

4) zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym materialna, 

5) umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

6) promuje zdrowy tryb życia. 

4. Głównym priorytetem szkoły jest zapewnienie wszystkim jego uczniom  

bezpieczeństwa, przeciwdziałanie demoralizacji i zapobieganie uzależnieniom oraz 

przestępczości:  

1) wzmocnienie systemu wychowawczego,  

2) przygotowanie procedur na wypadek sytuacji kryzysowych i podejmowanie różnych 

działań interwencyjnych.  

5. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,  

etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad  

promocji i ochrony zdrowia. 

6. Z tytułu udostępnienia rodzicom gromadzonych przez publiczne szkoły informacji  

w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być  

pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych  

informacji.   

§ 3 

1. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie  

organizowania ewentualnej działalności innowacyjnej. W terminie ustalonym przez  

dyrektora szkoły jest organizowane spotkania z przedstawicielami wymienionych  

organizacji mające na celu zebranie propozycji prowadzenia działalności innowacyjnej. 

Zasady prowadzenia działalności innowacyjnej określa Rozporządzenie w sprawie  

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 

szkoły  i placówki.  
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2. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z: 

1) pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

2) pomieszczeń sanitarnych, 

3) biblioteki, 

4) świetlicy, 

5) sali gimnastycznej z zapleczem, 

6) stołówki szkolnej, 

7) pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, 

8) kompleksu boisk sportowych. 

3. W pracowni komputerowej uczniowie korzystają z oprogramowania zabezpieczającego 

przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju 

psychicznego uczniów. 

4. Wewnątrzszkolne procedury:  

1) uwzględniają współpracę z policją oraz służbą zdrowia,  

2) dbają o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne ofiary, świadka oraz sprawcy,  

3) uwzględniają wewnętrzne zarządzenia obowiązujące uczestniczących w interwencji 

przedstawicieli różnych resortów,  

4) uwzględniają postępowanie z dzieckiem przewlekle chorym.  
 

§ 4 

Pomoc psychologiczna – pedagogiczna 

1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną według zasad określonych  

w przepisach prawa oświatowego. 

2. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi na zasadach: 

1) doradztwa psychologiczno- pedagogicznego, 

2) diagnozy uczniów w zakresie poziomu rozwoju potrzeb, możliwości, zaburzeń  

rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, 

3) realizacji celów i zadań wychowawczych, przede wszystkim profilaktyki, 

4) realizacji zadań wynikających z doradztwa zawodowego (w tym preorientacji  

i orientacji zawodowej), 

5) realizacji zadań o charakterze terapeutycznym (terapia psychologiczna,  

pedagogiczna i logopedyczna) 

6) orzecznictwa, 
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7) działalności informacyjno - edukacyjnej ukierunkowanej szczególnie na środowisko 

rodziców, 

8) diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się, w tym występowania ryzyka 

ich występowania (szczególnie u uczniów klas I- III), 

9) wspomagania dzieci i uczniów z trudnościami adaptacyjnymi związanych  

z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, 

10) współpracy w zakresie opracowywania i realizowaniu indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych, 

11) realizacji zadań o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, warsztatowym – 

szczególnie w środowisku kadry pedagogicznej, 

12) prowadzenia pogadanek, prelekcji, szkoleń , warsztatów czy konsultacji  

wynikających z potrzeb szkoły. 

3. Kształcenie, opiekę i wychowanie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych  

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się w integracji  

z uczniami pełnosprawnymi i zapewnia się im:  

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;  

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości  

psychofizyczne uczniów;  

3) zajęcia specjalistyczne;  

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia  

rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;  

5) integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub 

uczniami pełnosprawnymi;  

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

4. Szczegóły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom zawiera  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 
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ROZDZIAŁ III 

Organy  szkoły 

§ 5 

1. Organy zespołu szkół:  

1) Dyrektor zespołu szkół,  

2) Rada Pedagogiczna zespołu szkół,  

3) Samorząd Uczniowski zespołu szkół,  

4) Rada Rodziców zespołu szkół. 

2. Szkołą Podstawową  kieruje Dyrektor zespołu szkół, któremu funkcję powierza się  

i odwołuje zgodnie z przepisami prawa oświatowego.  

3. Efektywne działania organów szkoły powinny:  

1) wspierać dyrektora zespołu szkół, ułatwiając mu podejmowanie decyzji  

oczekiwanych przez społeczność szkolną,  

2) prowadzenie do lepszych efektów kształcenia i wychowania,  

3) tworzyć dobry klimat, poczucie współdziałania i partnerstwa,  

4) utrwalać demokratyczne zasady funkcjonowania szkoły. 

§ 6 

Dyrektor 

1. Dyrektor zespołu szkół w szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu szkół; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom zespołu szkół; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych  

pracowników zespołu szkół. 

2. Dyrektor zespołu szkół  w szczególności:  

1) kieruje działalnością zespołu szkół oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, jeśli posiada przygotowanie pedagogiczne; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju  

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
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4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji  

stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania w zespole szkół: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności  

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej zespołu szkół; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym  

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej 

opieki, 

12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia, 

13) odpowiada za czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów  

bibliotecznych oraz za czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami 

i materiałami, 

14) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym  

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.  

3. Dyrektor zespołu szkół w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, 

radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.  

4. W przypadku nieobecności dyrektora zespołu szkół zastępuje go inny nauczyciel tej 

szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.  

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
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§ 7 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada pedagogiczna  jest kolegialnym organem zespołu szkół w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. Nauczyciele są członkami rady pedagogicznej zespołu szkół.  

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor zespołu szkół i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w zespole szkół. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać 

udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą 

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

nizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działal-

ność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,  

wychowawczej i opiekuńczej zespołu szkół.  

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu szkół.  

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,  

po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór  

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora zespołu szkół, rady rodziców, organu prowadzą-

cego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.  

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest  

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebra-

nia zgodnie z regulaminem rady.  

7. Dyrektor zespołu szkół przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy  

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogiczne-

go oraz informacje o działalności zespołu szkół.  

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy zespołu szkół po zaopiniowaniu przez radę rodziców; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu 

ich projektów przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7


9 
 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym  

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora zespołu szkół o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora zespołu szkół w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

10. Dyrektor zespołu szkół wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 8,  

niezgodnych z przepisami prawa.  

11. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zespołu szkół niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

12. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej nie-

zgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.  

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

§ 8 

Rada Rodziców 

1. W zespole szkół działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.  

2. W skład rad rodziców wchodzą w szkołach zespołu szkół - po jednym przedstawicielu 

rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów  

danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 pkt.1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa  

w szczególności:  

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady  

rodziców. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
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5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.  

6. Rada rodziców może występować do dyrektora zespołu szkół  i innych organów szkoły, 

organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor zespołu szkół w uzgodnieniu  

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora ze-

społu szkół obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców  

w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

8. W celu wspierania działalności statutowej zespołu szkół, rada rodziców może  

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady  

wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.  

9. Fundusze, o których mowa w ust. 8, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz  

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające  

pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.  

§ 9 

Samorząd Uczniowski 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład zespołu szkół. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu tajnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami 

ogółu uczniów.  

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

5. Samorząd może przedstawiać, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi zespołu szkół 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących  

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami; 

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

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych pro-

porcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu z dyrektorem zespołu szkół; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem zespołu szkół może podejmować działania  

z zakresu wolontariatu.  

7. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego Dyrektor zespołu szkół może powołać  

w Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, którego kadencja trwa 3 lata z możliwością  

skrócenia bądź wydłużenia tego czasu; wybierany jest on przez uczniów spośród  

nauczycieli w tajnym głosowaniu.   

8. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia rozstrzyga kwestie sporne w oparciu o Regulamin  

Uczniowski, Wewnątrzszkolne Ocenianie, Statut oraz Konwencję Praw Dziecka.  

9. Do kompetencji Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia należy:  

1) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,  

2) wnioskowanie do Dyrektora zespołu szkół i Rady Pedagogicznej o wprowadzenie 

zmian zgodnych z prawem i oczekiwaniami uczniów,  

3) interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia zgodnie z ustalonymi 

Procedurami postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia  

zawartymi w Programie  wychowawczo profilaktycznym,  

4) mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw 

ucznia, 

5) kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych,  

6) uczestniczenie w roli obserwatora na wniosek zainteresowanej strony, za zgodą  

Dyrektora zespołu szkół przy przeprowadzaniu egzaminu sprawdzającego  

i klasyfikacyjnego,  

7) składanie Dyrektorowi zespołu szkół informacji o podjętych działaniach  

zmierzających do rozwiązania konfliktu,  

8) odstąpienie od interwencji w konkretnej sytuacji i przekazanie sprawy do Dyrektora 

zespołu szkół.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
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10. Rzecznik Praw Ucznia przyjmuje skargi i uwagi uczniów w formie pisemnej i ustnej  

dotyczące naruszenia przepisów zawartych w Statucie szkoły, Regulaminie  

Uczniowskim, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, lub innych przepisów  

naruszających podstawowe prawa ucznia i dziecka. Sformułowana przez ucznia  

skarga lub uwaga powinna zawierać dokładne informacje, który przepis został  

naruszony. Wnioski zbyt ogólne nie będą rozpatrywane. Przy formułowaniu skargi 

uczeń może poprosić o pomoc wychowawcę lub / i Samorząd Uczniowski.  

 

11. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia podejmuje, z dniem otrzymania skargi lub uwagi,  

czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności naruszenia wskazanego przepisu  

i sporządza raport z podjętej interwencji w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.  

Wnioskujący uczeń zostaje poinformowany o efektach podjętej interwencji, po jej  

zakończeniu. 

§ 10 

Współdziałanie organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

1. Zasady współdziałania pomiędzy organami szkoły:  

1) każdy organ planuje swoją działalność na dany rok szkolny; plany pracy Samorządu 

Uczniowskiego i Rady Rodziców powinny być spójne oraz uchwalone nie później niż 

do końca września; kopie planów pracy są przekazywane Dyrektorowi zespołu 

szkół,  

2) każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, nie 

naruszając kompetencji organu uprawnionego,  

3) uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach kompetencji tych organów 

są gromadzone w formie pisemnych tekstów uchwał, pod nadzorem Dyrektora  

zespołu szkół w zbiorze: Księga Uchwał Rady Pedagogicznej i Księga Uchwał Rady 

Rodziców,  

4) Dyrektor zespołu szkół jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania każdemu 

organowi szkoły „kompetencji”, wypracowanych na podstawie obowiązujących ustaw 

oświatowych i statutowych szkoły.  

2. Procedury wymiany i obiegu informacji pomiędzy organami szkoły:  

1) Podstawa prawna:   

a) Statut,  
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b) Ustawa prawo oświatowe,   

c) Ustawa o systemie oświaty, 

d) Regulamin pracy Rady Rodziców,   

e) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,   

f) Konwencja Praw Dziecka.  

2) Informacje kierowane do rodziców:   

a) informacja na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego,  

b) spotkania klasowe z wychowawcą  

c) spotkania ogólne rodziców z Dyrektorem zespołu szkół. 

3) Formy powiadamiania rodziców:  

a) poczta elektroniczna,  

b) strona internetowa szkoły,  

c) indywidualne rozmowy z rodzicami,  

d) rozmowy telefoniczne,  

e) korespondencja listowna (wezwanie, zaproszenie, podziękowanie),  

f) informacja w zeszycie przedmiotowym,  

g) inne formy ustalone przez wychowawcę klasy (np.: zeszyt korespondencji,  

dzienniczek, e-dziennik itp.)  

4) Formy kierowania informacji do ucznia:  

a) strona internetowa szkoły,  

b) informacja na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego,  

c) comiesięczne apele szkolne (informacyjne przekazywane przez Dyrektora  

zespołu szkół, Samorząd Uczniowski, nauczycieli oraz osoby upoważnione),   

d) informacje na rozpoczęciu roku szkolnego,  

e) godziny wychowawcze (informowanie oraz omawianie spraw bieżących),  

f) w czasie zajęć lekcyjnych omawianie aktualnych spraw związanych z danym 

przedmiotem oraz pracą i wymogami (regulamin przebywania w pracowni,  

procedury wymagań, podstawa programowa, przedmiotowy system oceniania),  

g) rozmowy indywidualne o charakterze wychowawczym, terapeutycznym,  

informacyjnym.  

5) Tablice informacyjne na terenie szkoły.  

6) Przekaz informacji: dyrektor - nauczyciel  

a) rady pedagogiczne,  
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b) tablica ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,  

c) obserwacje zajęć,  

d) rozmowy indywidualne,  

e) konsultacje,  

f) korespondencja służbowa,  

7) Przekaz informacji: nauczyciel - nauczyciel:  

a) konsultacje indywidualne,   

b) prace w zespołach,  

c) korespondencja służbowa,  

d) rady pedagogiczne oraz szkolenia,   

e) tablica ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.  

8) Przekaz informacji rodzic - nauczyciel:  

a) spotkania indywidualne,  

b) zebrania klasowe z rodzicami,  

c) kontakt telefoniczny, 

d) korespondencja służbowa,  

e) konsultacje nauczycieli.  

3. W przypadku konfliktów w klasie :  

1) uczeń przekazuje informację wychowawcy,  

2) wychowawca informuje rodziców w celu wspólnego rozwiązania problemu,  

3) w przykładu nierozwiązana problemu wychowawca przekazuje informację do  

Dyrektora zespołu szkół, który podejmuje ostateczną decyzję o dalszym  

postępowaniu.  

4. Współdziałanie rodziców i nauczycieli odbywa się poprzez:   

1) kontakty indywidualne,  

2) zebrania rodziców uczniów danej klasy, 

3) pełnienie opieki nad młodzieżą podczas imprez turystyczno- krajoznawczych, zabaw 

i innych form organizowanych przez szkołę,  

4) organizacja uroczystości szkolnych,  

5) udział rodziców w uroczystościach szkolnych,  

6) udzielanie pomocy na rzecz szkoły.  
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5. Procedury kontaktów nauczycieli z rodzicami określa Program wychowawczo -  

profilaktyczny.   

6. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania  

i kształcenia młodzieży. Organizacja i formy współdziałania organów szkoły w zakresie 

nauczania, wychowania i profilaktyki:  

1) inicjowanie i współtworzenie spotkań i imprez szkolnych,  

2) uczestniczenie w spotkaniach i imprezach organizowanych przez środowisko  

szkolne,  

3) inicjowanie i współtworzenie spotkań i imprez w środowisku lokalnym,  

4) uczestniczenie w spotkaniach i imprezach organizowanych przez środowisko  

lokalne,  

5) organizacja stałych kontaktów między organami,  

6) organy mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu 

wymiany informacji i poglądów,  

7) współtworzenie ważnych dokumentów szkoły,  

8) zaangażowanie w życie szkoły, we wszystkie możliwe obszary jego działalności,  

9) partnerskie współdziałanie organów działających na terenie szkoły,  

10) zachęcanie do udziału w życiu szkoły, doradztwa, konsultacji,  

11) zasięganie opinii poszczególnych organów i analizowanie uzyskanych informacji,  

12) stworzenie otwartych, pozytywnych stosunków między nauczycielami, uczniami  

i ich rodzicami,  

13) spójność w planowaniu pracy wszystkich organów,  

14) promowanie aktualnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,  

15) inicjowanie i współorganizowanie lokalnych imprez środowiskowych,  

16) udział w różnego rodzaju formach działalności szkoły, wspomagając go  

jednocześnie w miarę swoich możliwości.  

7. Procedury postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze 

określa Program wychowawczo - profilaktyczny.    

§ 11 

1. W przypadku zaistnienia sporów między organami szkoły, z wyłączeniem Dyrektora 

zespołu szkół, organem właściwym do ich rozstrzygania jest Dyrektor zespołu szkół.  
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Od rozstrzygnięcia organom szkoły przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni  

do organu prowadzącego.  

2. Jeśli stroną sporu jest Dyrektor zespołu szkół, wówczas organem właściwym do  

rozstrzygnięcia sporu jest organ prowadzący. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego 

jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.  

3. Organy i osoby uprawnione do rozwiązywania sporów i konfliktów:  

1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców  

i uczniów rozstrzyga Dyrektor zespołu szkół, z możliwością odwołania się stron do 

organu prowadzącego,  

2) sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między 

uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas, z możliwością odwołania 

się stron do Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia lub Dyrektora zespołu szkół,  

3) sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły, a także 

między nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor  

zespołu szkół, z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę,  

4) sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a Zespołem Szkół oraz  

konflikty między nauczycielami i innymi pracownikami a Dyrektorem Zespołu  

rozstrzyga organ prowadzący, z możliwością odwołania się stron do sądu.  

4. Postępowanie podczas rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole:  

1) rozwiązywanie konfliktów wymaga stworzenia warunków sprzyjających swobodnej  

i pełnej wypowiedzi stron konfliktu - w zamkniętym pomieszczeniu, bez obecności 

osób trzecich,  

2) osoba lub organ rozstrzygające konflikt winny poznać i wziąć pod uwagę przy  

podejmowaniu decyzji:  

a) racje obu stron, ewentualnie informacje świadków konfliktu,  

b) przyczyny konfliktu,  

c) stopień zaangażowania stron konfliktu,  

d) stadium zaawansowania konfliktu,  

e) dotychczasowe i perspektywiczne skutki konfliktu,  

f) przepisy prawne dotyczące meritum sprawy.  

3) osoba, organ (instytucja) rozstrzygające konflikt mają prawo do:  

a) zasięgnięcia opinii znawców przedmiotu (np. psychologa, radcy prawnego itp.), 

instytucji wyższej, innych organów szkoły,  

b) 7-dniowego terminu na zbadanie sprawy,  
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c) przekazania sprawy innemu organowi w szkole lub organowi prowadzącemu,   

4) decyzję w sprawie rozstrzygnięcia należy podjąć w terminie 14 dni, a w przypadkach 

uzasadnionych (spory zbiorowe, odwołanie się do innej instytucji, konieczność  

zbadania sprawy lub zebrania informacji) - w ciągu miesiąca,  

5) decyzja powinna być umotywowana, obiektywna, sprawiedliwa dla stron i zgodna  

z przepisami prawa i Statutem,  

6) od decyzji organów szkoły przysługuje prawo odwołania się do organu  

prowadzącego szkołę, a w przypadku drastycznego naruszenia prawa - do sądu,  

7) organy szkoły mogą powołać własne komisje pojednawcze, które ustalają regulamin 

i tryb postępowania zgodny ze Statutem szkoły, Kodeksem Pracy, Kartą  

Nauczyciela i Kodeksem Postępowania Administracyjnego.  

5. Sposoby rozwiązania konfliktu:  

1) polubowne zakończenie sporu przy wzajemnej aprobacie stron konfliktu,  

2) wzajemne przeproszenie się stron w obecności świadków konfliktu,  

3) zastosowanie kary porządkowej wobec strony uznanej za winną w konflikcie: 

a) wobec ucznia karę orzeka organ uprawniony zgodnie ze Statutem szkoły, 

b) wobec nauczyciela lub innego pracownika karę orzeka Dyrektor zespołu szkół na 

podstawie odrębnych przepisów,  

c) wobec Dyrektora zespołu szkół karę orzeka organ prowadzący szkołę.  

6. Wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa stosuje się Procedury  

postępowania w sytuacjach szczególnych zawiera Program wychowawczo -  

profilaktyczny.   

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja pracy 

§ 12 

1. Czasem przeznaczonym na realizację materiału programowego danej klasy jest rok 

szkoły, który dzieli się na dwa półrocza.  

2. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia. Szczegółowe terminy 

rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym,  

ferie zimowe i letnie, przerwy świąteczne, dni wolne od nauki określa  kalendarz roku  

szkolnego. 
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3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej zespołu szkół  

w systemie klasowo – lekcyjnym są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 

mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci  

z zaburzeniami rozwojowymi.   

4. Podstawową jednostką organizacyjną w Szkole Podstawowej jest oddział. Liczba  

oddziałów zależy od ilości uczniów.  

5. Liczba uczniów w oddziale klas I-III wynosi nie więcej niż 25. 

6. W przypadku przyjęcia ucznia z urzędu zamieszkałego w obwodzie szkoły w okresie 

od rozpoczęcia do zakończenia  zajęć dydaktyczno – wychowawczych i po poinformo-

waniu rady oddziałowej dyrektor zespołu szkół dzieli dany oddział,  jeżeli liczba 

uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust.5. 

7. Na wniosek rady oddziałowej i za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może 

odstąpić od podziału o którym mowa w ust.6. Liczba uczniów w oddziale może być  

zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

8. Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w szczególnie trudnych  

warunkach demograficznych. 

9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut i może być wydłużona do 60 minut przy zachowaniu 

ogólnego tygodniowego czasu zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie 

zajęć.  

10. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel 

prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć. 

11. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi 60 minut.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym  

niż 60 minut, zachowując ustalony łączny czas trwania tych zajęć w okresie  

tygodniowym.  

12. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej 

niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust 3 pkt 1 i 2, podziału na grupy  

można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę:  



19 
 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej 

– w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów z tym, że liczba uczniów w grupie 

nie może przekroczyć liczby stanowisk komputerowych,  

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych z tym, że przy podziale na grupy  

należy uwzględnić stopień zaangażowania znajomości języka obcego; zajęcia są 

prowadzone w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych lub międzyklasowych 

liczących od 10 do 24 uczniów,  

3) na nie więcej niż połowie zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 

w którym konieczne jest prowadzenie ćwiczeń w tym laboratoryjnych – w oddziałach 

liczących nie więcej niż 30 uczniów,  

4) na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie podział oddziału na grupę chłopców  

i dziewcząt,  

5) zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12  

do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub  

międzyklasowych. Zajęcia mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt  

i chłopców,  

6) w przypadku realizacji podstawy programowej w zakresie rozszerzonym zajęcia  

mogą być prowadzone w grupach, w tym międzyoddziałowych liczących nie więcej 

niż 7 uczniów.  

13. W każdym oddziale mogą uczestniczyć uczniowie niepełnosprawni i uczniowie  

z upośledzeniem w stopniu lekkim, na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-  

Pedagogicznej i orzeczenia lekarskiego realizują program szkoły ogólnodostępnej.  

Liczba uczniów z orzeczeniem nie może być większa niż 2 na jeden oddział,  

a niepełnosprawnych więcej niż 3 na jeden oddział. 

14. Zajęcia obowiązkowe, takie jak: języki obce, wychowanie fizyczne, informatyka, mogą 

być prowadzone w grupach międzyoddziałowych.   

15. Zajęcia nadobowiązkowe, takie jak: koła zainteresowań, zajęcia rekreacyjno –  

sportowe mogą być również prowadzone w grupach międzyoddziałowych.  

16. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć obowiązkowych  

i nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 12 osób  

i wyższa niż 25 osób.  
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17. Warunkiem organizowania tych zajęć jest posiadanie przez szkołę środków  

finansowych, istnienie faktycznego zainteresowania uczniów daną formą oraz zgoda  

organu prowadzącego.  

18. Opieka nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych,  

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych spoczywa na nauczycielu prowadzącym te  

zajęcia.  

19. Opieka nad uczniami przebywającymi w szkole podczas przerw międzylekcyjnych  

należy do nauczycieli, którym został przydzielony dyżur w harmonogramie opracowa-

nym na dany rok szkolny i wywieszonym w pokoju nauczycielskim. 

20. 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 

równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.  

21. Tygodniowy rozkład zajęć jest opiniowany przez Radę Pedagogiczną.  

22. Niektóre zajęcia obowiązkowe, a także fakultatywne oraz zajęcia kół zainteresowań 

mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym również w formie  

wycieczek przedmiotowych i zielonej szkoły.  

23. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia  

nauczycieli oraz studentów szkól wyższych.  

24. Praktyki studenckie przebiegają na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 

między Dyrektorem zespołu szkół a zakładem kształcenia nauczycieli lub wyższą 

uczelnię. 

25. W szkole szkół mogą być tworzone oddziały międzynarodowe zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

§ 13 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w jednorazowym toku nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych zgodnie  

z podstawami programowymi, określonych planem nauczania i programem wybranym 

ze Szkolnego Zestawu Programów i Podręczników Szkolnych dla danej klasy,  

dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania.  

2. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród dopuszczonych do 

użytku szkolnego.  
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3. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi zespołu szkół program  

nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap 

edukacyjny. Program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla  

których są przeznaczone.   

4. Przed dopuszczeniem programu do użytku dyrektor zespołu szkół może zasięgnąć  

opinii:  

1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego kwalifikacje do  

prowadzenia zajęć edukacyjnych dla  których program jest przeznaczony,  

2) konsultanta lub doradcy metodycznego,  

3) zespołu przedmiotowego, działającego w szkole.  

5. Dyrektor zespołu szkół po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do  

użytku szkolnego zaproponowany przez nauczyciela program nauczania w drodze 

uchwały. Jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów  

nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu  

edukacyjnego.  

6. Podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli uzyskał pozytywną  

opinię rzeczoznawców wskazanych odpowiednio przez Ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania spośród rzeczoznawców wpisanych na listy rzeczoznawców  

prowadzone przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

7. Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów naucza-

nia i podręczników ustala w drodze uchwały Szkolny Zestaw Programów Nauczania  

i Podręczników Szkolnych, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, w przypadku  

podręcznika również:   

1) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów,  

2) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka 

lat.  

8. Jeżeli w szkole realizuje się rozszerzone zestawy kształcenia z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych obowiązują przez 3 lata szkolne. Szkolny Zestaw Podręczników składa 

się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z danych  

zajęć edukacyjnych.  

9. Dopuszczone do użytku szkolnego programy nauczania stanowią odpowiednio Szkolny 

Zestaw Programów Nauczania. Dyrektor zespołu szkół  jest odpowiedzialny za  
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uwzględnienie w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania całości odpowiednio  

podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

10. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela może 

dokonać zmian w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania i Podręczników  

Szkolnych z tym, że zmiana w tym zestawie nie może nastąpić w trakcie roku  

szkolnego.  

11. Dyrektor zespołu szkół  podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub 

materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujące w danym roku 

szkolnym, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu  

użytkowania tych podręczników lub materiałów.  

12. Dyrektor zespołu szkół na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli może: 

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmian 

materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, 

materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego, 

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały  

ćwiczeniowe.   

13. W przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia 

propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych dyrektor zespołu szkół po  

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym. 

14. Szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać  

papierową, 

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mający 

postać elektroniczną. 

15. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub  

materiałów edukacyjnych określa Szkolny regulamin korzystania z bezpłatnych  

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. 

16. W szkole podstawowej z klasami gimnazjalnymi wychowanie do życia w rodzinie  

stanowi odrębny przedmiot. Na zajęcia te przeznacza się w każdej klasie 14 godzin dla 
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ucznia (19 dla nauczyciela) z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Liczba tych godzin 

nie wchodzi w ogólny tygodniowy limit godzin dla klasy. Uczeń niepełnoletni nie bierze 

udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej  

rezygnację z udziału ucznia na zajęciach do dnia 15 września.   

17. W szkole organizuje się naukę religii na życzenie rodziców.  

18. Ze względu na inne przekonania religijne uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia  

z etyki. 

§ 14 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora zespołu szkół, z uwzględnieniem  

ramowego planu nauczania, zasady sporządzania arkusza organizacji oraz jego  

niezbędne elementy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie  

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.  

§ 15 

1. W szkole powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa, którym może być: 

1) Dyrektor zespołu szkół, 

2) Nauczyciel zespołu szkół, 

3) Inny pracownik zespołu szkół, który posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa  

i higieny pracy w szkole oraz chęć podnoszenia w tym zakresie swojej wiedzy. 

2. Zakres zadań i kompetencji koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole opiniuje Rada 

Pedagogiczna.  

3. Do zadań koordynatora należy:  

1. integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów,  

rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa,  

2. koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego  

w szkole programu wychowawczo - profilaktycznego,  

3. wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania  

w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach,  

4. pomoc nauczycielom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami  

(policja, straż pożarna) oraz instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów dzieci  

i młodzieży,  

5. współpraca z rodzicami i środowiskiem,  

6. dzielenie się wiedzą z Radą Pedagogiczną,  
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7. promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,  

8. dokumentowanie działań,  

9. doskonalenie własne.  

4. Szczegółowy zakres działań koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole określa 

Program Szkolnego Koordynatora do spraw bezpieczeństwa.   

§ 16 

1. W szkole mogą być organizowane wycieczki i imprezy na zasadach określonych  

w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

2. Podstawą organizacji wyżej wymienionych form jest umieszczenie ich w budowanym 

na dany rok szkolny kalendarzu imprez.  

3. Obieg dokumentacji i procedury określa Regulamin wycieczek i imprez szkolnych. 

4. Harmonogram wycieczek w danym roku szkolnym ustala się na początku roku  

szkolnego w oparciu o przedstawione przez nauczycieli propozycje, konsultowane  

wcześniej z uczniami oraz ich rodzicami.  

§ 17 

1. Stanem zdrowia uczniów zajmuje się służba zdrowia zorganizowana zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

2. W nagłych przypadkach (omdlenie, ból zęba, brzucha, głowy, żołądka, skaleczenie, 

zwichnięcie kończyn itp.) nauczyciele, którzy ukończyli kurs udzielania pierwszej  

pomocy mogą doraźnie pomóc uczniowi i informują o tym rodziców ucznia.   

3. W przypadkach, w których niezbędna jest pomoc lekarska wzywa się Pogotowie  

Ratunkowe oraz informuje rodziców ucznia o zaistniałym zdarzeniu. 

 

ROZDZIAŁ V 

Zasady rekrutacji  

§ 18 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest podstawową formą przeprowadzana naboru do  szkoły 

podstawowej i oddziału przedszkolnego w odniesieniu do uczniów przyjmowanych 

spoza obwodu tej szkoły. 
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2. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego, której ustalono 

obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. Kandydaci  

zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być natomiast  

przyjęci do klasy I i oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania  

rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. 

3. Organ prowadzący określa do końca stycznia każdego roku terminy przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy  

składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych i oddziału przed-

szkolnego, a także klas wyższych niż klasa I. 

4. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora zespołu szkół. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji  

rekrutacyjnej. 

§ 19 

Skład komisji rekrutacyjnej 

1. Skład komisji rekrutacyjnej powoływanej przez dyrektora zespołu szkół wchodzi co  

najmniej trzech nauczycieli tej szkoły. 

2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: 

1) dyrektor zespołu szkół, w której działa komisja rekrutacyjna, 

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym 

do danej szkoły. 

3. Dyrektor zespołu szkół może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym 

zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

 

§ 20 

Zadania komisji rekrutacyjnej 

1. Zadania komisji rekrutacyjnej: 

1) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów  

uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano 

wniosek, o przyjęcie do szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego, w tym  

zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, 
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2) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 

Ustawy Prawo oświatowe; zgodnie z tą regulacją przewodniczący komisji  

rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte  

w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 (np. oświadczenie o dochodzie na  

osobę w rodzinie kandydata), w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, 

lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności; wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni, 

3) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym  

kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania 

uzupełniającego, 

4) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. Prace 

komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 

osób wchodzących w skład komisji. 

3. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania  

informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą  

naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych  

pracowników szkoły. 

4. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę 

posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków 

komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub  

rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego 

postępowania  

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący  

i członkowie komisji rekrutacyjnej. 

5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły podstawowej, oddziału  

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania  

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.  

6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do publicznej szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego w publiczne 

publicznej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy te podaje się do publicznej 
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wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie zespołu szkół oraz 

na stronie internetowej zespołu szkół. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów  

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia 

do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie  

adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji  

rekrutacyjnej. 

ROZDZIAŁ VI 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 21 

1. Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy obsługi zatrudnieni są w zespole szkół.  

2. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami i innymi 

pracownikami, o których mowa w ust. 1, określają Karta Nauczyciela i Kodeks  

Pracy.   

§ 22 

Nauczyciel 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, odpowiedzialny 

jest za jakość swojej pracy oraz wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem 

uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.  

2. Do obowiązku każdego nauczyciela należy:  

1) kierowanie się dobrem uczniów,  

2) troszczenie się o zdrowie uczniów, postawę moralną i obywatelską  

z poszanowaniem godności osobistej ucznia,   

3) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz  

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć  

organizowanych przez szkołę,   

4) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,  

5) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,  
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6) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności i szacunku dla  

każdego człowieka,  

7) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie 

z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  

i światopoglądów.  

3. Zadania nauczyciela:  

1) realizuje program nauczania, wychowania i opieki w powierzonych klasach,  

2) sprawiedliwie traktuje i ocenia wszystkich uczniów,  

3) służy pomocą w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,  

4) swą postawą i działaniami pedagogicznymi wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, 

rozwój ich zdolności i zainteresowań,  

5) wzbogaca własny warsztat pracy pedagogicznej,   

6) stale dąży do wzbogacania wyposażenia gabinetu przedmiotowego,  

7) dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt zespołu,   

8) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizowanych  

w zespole i poza nim w celu doskonalenia umiejętności dydaktycznych  

i podnoszenia wiedzy merytorycznej,  

9) bierze czynny udział we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej,  

10) uczestniczy w pracach komisji i zespołów, do których został powołany przez  

Dyrektora zespołu szkół,  

11) informuje uczniów, rodziców i wychowawcę o wynikach w nauce i zachowaniu  

podopiecznych,  

12) decyduje w sprawie metod i form pracy, podręczników i programów nauczania 

(spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne i zatwierdzone do  

użytku szkolnego),  

13) prawidłowo prowadzi dokumentację pedagogiczną przedmiotu,  

14) jest odpowiedzialny za systematyczność oceniania, za oceny bieżące, śródroczne 

roczne i końcowe,  

15) dba o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,  

16) pełnieni dyżury, zgodnie z opracowanym harmonogramem,  

17) dba o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodnie z najnowszymi  

dostępnymi osiągnięciami współczesnej nauki,  

18) życzliwie i podmiotowo traktuje uczniów,  
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19) rozwija zainteresowania ucznia danym przedmiotem,  

20) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie 

podczas rozmowy indywidualnej lub w formie pisemnej,  

21) dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenie rozwojowe 

lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym  

wymaganiom na podstawie orzeczenia lub opinii publicznej poradni psychologiczno 

- pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej,  

22) indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach  

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  

możliwości psychofizycznych ucznia.  

4. Nauczyciel jest w szczególności odpowiedzialny służbowo przed Dyrektorem zespołu 

szkół za:  

1) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie,  

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,  

3) bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów,  

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,  

5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów,  

6) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,  

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy  

merytorycznej,  

8) stan powierzonego sprzętu, urządzeń i środków dydaktycznych,  

9) zniszczenie lub stratę powierzonych elementów majątku i wyposażenia zespołu, 

wynikające z nieporządku, zaniedbania, braku nadzoru i zabezpieczenia,  

10) nieprzestrzeganie tajemnic służbowych,  

11) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistniałym wypadku ucznia lub na 

wypadek pożaru.  

5. W realizacji swoich zadań nauczyciel powinien kierować się następującymi  

wskazówkami:  

1) zapoznaj uczniów z celami uczenia się określonych treści,  

2) jasno sprecyzuj wymagania z przedmiotu na poszczególne oceny,  

3) uczyń wszystko, by uczniowie zdawali sobie sprawę z tego, co robią na lekcji, po co 

i dlaczego,  
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4) pozwalaj uczniom odkrywać, poszukiwać i eksperymentować,  

5) organizuj zajęcia dydaktyczne także poza murami szkoły,  

6) uczyń dialog wiodącą metodą komunikacji interpersonalnej,   

7) nie krytykuj publicznie niepowodzeń uczniów występujących w pracy nad  

wykonywanymi zadaniami, nie osądzaj i nie ośmieszaj; zamiast tego: tłumacz,  

objaśniaj, zachęcaj, udzielaj wskazówek,  

8) wskazuj pozapodręcznikowe źródła uczenia się określonych treści,  

9) zachęcaj do poszerzenia wiadomości i sprawdzania się w olimpiadach  

przedmiotowych,  

10) zachęcaj uczniów do wypowiedzi i działań praktycznych,  

11) proponuj uczniom prace domowe do wyboru,  

12) pod koniec zajęć wspólnie z uczniami analizuj i oceniaj stopień osiągnięcia celów 

lekcji.  

6. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest  

realizować:  

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,  

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia  

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,  

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  

i doskonaleniem zawodowym.   

 

§ 23 

Nauczyciel - wychowawca 

1. Nauczyciel – wychowawca sprawuje bezpośrednio opiekę nad uczniami i kieruje  

zespołem klasowym. Głównym jego zadaniem jest prowadzenie w powierzonej mu  

klasie planowanej pracy, zmierzającej do pełnej realizacji celów wychowawczych,  

przede wszystkim przez stworzenie zwartego zespołu uczniowskiego.  

2. Zadania nauczyciela – wychowawcy:  

1) programowanie i organizacja procesu wychowania w klasie ,  

2) troska o właściwy stosunek do nauki w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników  

w nauce,  



31 
 

3) tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowania ich do życia w zespole,  

rodzinie, społeczeństwie,  

4) przekształcanie klasy w grupę samowychowania i samorządności przy pomocy 

atrakcyjnych celów,   

5) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w klasie, a także między wychowankami  

a społecznością szkolną,  

6) współpraca z nauczycielami uczącymi w powierzanej mu klasie, uwzględniając  

i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych,  

którym potrzebna jest opieka indywidualna (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 

uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),   

7) ścisła współpraca z rodzicami wychowanków w celu:  

a) informowania ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia, wychowania  

i frekwencji ucznia,  

b) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,  

c) współdziałania z rodzicami, tzn. okazania im pomocy w ich działaniach  

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich  

działaniach,  

8) utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach postępów w nauce  

i zachowania poprzez:  

a) zebrania rodziców przynajmniej cztery razy w roku, w tym przed końcem  

każdego półrocza,   

b) jeżeli zachodzi konieczność wychowawca klasy organizuje zebrania rodziców po 

porozumieniu się z Dyrektorem zespołu szkół,  

c) indywidualne rozmowy z rodzicami, którzy zgłaszają się bez wezwania lub na 

prośbę wychowawcy klasy,  

d) odwiedzanie uczniów w domu i zapoznanie się z ich warunkami domowymi  

(za zgodą rodziców).  

9) włączanie rodziców w programowe i organizacyjne problemy klasy,  

10) współdziałanie z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi komórkami 

opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków 

oraz doradztwa dla rodziców,  

11) wnioskowanie o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psycho – społecznych  

i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkolnych  

i pozaszkolnych,  
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12) ustalanie oceny z zachowania,  

13) pomoc uczniom we właściwym zagospodarowaniu czasu wolnego,  

14) kształtowanie u uczniów współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę  

w klasie,  

15) dyscyplinowanie zachowania uczniów w klasie i środowisku,  

16) poradnictwo w sprawie wyboru dalszej nauki lub pracy,  

17) współpraca z samorządem klasy i rodzicami w realizacji Programu wychowawczo -

profilaktycznego,  

18) reagowanie na niepowodzenia uczniowskie i pomoc w ich rozwiązywaniu,  

19) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,  

20) współpraca z różnymi instytucjami wspierającymi pracę wychowawczą szkoły,  

21) czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów do szkoły,  

22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia. 

3. Wychowawca ma prawo do uzyskiwania pomocy merytorycznej i metodycznej,  

psychologicznej i pedagogicznej od Dyrektora zespołu szkół, metodyka, pedagoga  

i psychologa Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.  

4. Tematykę zajęć do dyspozycji wychowawcy należy wiązać z zagadnieniami, które  

zakłada Program wychowawczo - profilaktyczny.  

5. Do obowiązków wychowawcy należy:  

1) prowadzenie dokumentacji szkolnej dotyczącej klasy, a w szczególności:  

a) prowadzenie dziennika lekcyjnego,   

b) arkuszy ocen,   

c) wypisywanie świadectw,   

d) sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy,   

e) sporządzanie opinii o uczniach stosownie do potrzeb,  

f) okresowe wypełnienie arkusza obserwacyjnego procesu nauczania i wychowania 

jego klasy.  

2) planowanie zgodnie z Programem wychowawczo - profilaktycznym pracy  

wychowawczej w danej klasie, tematyki lekcji wychowawczych – w porozumieniu  

z uczniami,  

3) przekazywanie informacji na posiedzeniach Zespołu Wychowawczego i Rady  

Pedagogicznej z przebiegu i wyników swej pracy w klasie,  

4) wykonywanie innych czynności dotyczących klasy zgodnie z zarządzeniem władz 

szkolnych,  
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5) zapoznanie uczniów i rodziców z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

oceniania, klasyfikowania i promowania, egzaminowania, ze Statutem oraz innymi 

regulaminami wewnętrznymi,  

6) poinformowanie rodziców o wagarach ucznia w celu przeciwdziałania temu zjawisku. 

W razie powtarzania się wagarów i braku właściwego oddziaływania rodziców  

wychowawca zgłasza to do Dyrektora zespołu szkół, a Dyrektor zespołu szkół do 

Wydziału Spraw Nieletnich na Policję, postępując zgodnie z ustalonymi Procedurami 

zawartymi w Programie wychowawczo - profilaktycznym.   

7) uczestnictwo w posiedzeniach plenarnych i zespołowych Rady Pedagogicznej,  

w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego, w konferencjach metodycznych,  

8) w przypadku nasilających się problemów i trudności wychowawczych postępowanie 

zgodnie z Procedurami postępowania z uczniem sprawiającym problemy  

wychowawcze zawartymi w Programie wychowawczo - profilaktycznym,  

9) w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat przejawia  

zachowania świadczące o demoralizacji nauczyciel postępuje zgodnie  

z Procedurami postępowania w sytuacji zagrożenia młodzieży przestępczością  

i demoralizacją w szczególności narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, wagarami, 

wyłudzeniami, kradzieżą, agresją zawartymi z Programie wychowawczo -  

profilaktycznym.   

6. Nauczyciel – wychowawca w swojej pracy powinien kierować się następującymi  

wskazówkami:  

1) wspieraj w każdym uczniu zdolność samodzielnego podejmowania działań  

z poczuciem pełnej odpowiedzialności za ich wyniki; zdolność wyboru celu działania  

i umiejętność kierowania swym postępowaniem, zmierzającym do osiągnięcia celu; 

zdolność krytycznego oceniania; zdolność wykorzystywania w sposób twórczy 

swych doświadczeń; zdolność do współpracy z innymi osobami i umiejętność pracy 

nie dla uzyskania aprobaty innych, lecz do realizacji własnych, a jednocześnie  

prospołecznych celów, bycia asertywnym,  

2) akceptuj bezwarunkowo każdego ucznia takim, jakim jest; możesz oceniać  

konkretne zachowanie czy postawę, a nie człowieka,  

3) toleruj wypowiedzi uczniów i staraj się zrozumieć ich reakcje emocjonalne (każdy 

człowiek ma prawo do zadowolenia, ale i złości),  
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4) wzmacniaj zaufanie ucznia do samego siebie oraz świadomość jego wartości, jako 

osoby,  

5) staraj się, by uczniowie uznali szkołę za miejsce dla nich ważne i znaczące,  

6) nie dopuszczaj do podziału na uczniów lepszych i gorszych, nie osadzaj, nie  

krytykuj, nie obrażaj, nie wymyślaj, nie ośmieszaj, nie rób wyrzutów, nie dyktuj  

rozwiązań, nie groź, lecz: czyń propozycje, chwal, aprobuj, analizuj, uspokajaj,  

pocieszaj, podtrzymuj na duchu.  

7. Dyrektor zespołu szkół jest zobowiązany do wszechstronnej pomocy nauczycielom,  

którzy po raz pierwszy podejmują obowiązki nauczyciela – wychowawcy.  

8. Dyrektor zespołu szkół  może odwołać nauczyciela – wychowawcę z pełnionej funkcji:  

1) z własnej inicjatywy, w przypadku istotnego nie wywiązywania się ze swoich zadań 

wychowawcy,  

2) na wniosek rodziców 2 / 3 uczniów danej klasy,  

3) na wniosek 2 / 3 uczniów danej klasy,  

4) na własny wniosek wychowawcy, w przypadku braku możliwości skutecznego  

prowadzenia działań wychowawczo – opiekuńczych.   

 

§ 24 

Nauczyciel - bibliotekarz 

1. Bibliotekarz jest zobowiązany:  

1) opracowywać coroczny plan pracy biblioteki szkolnej,  

2) prowadzić systematycznie właściwą dokumentację,   

3) przygotowywać wystawy i gazetki,  

4) do stałej współpracy z nauczycielami w celu uzgodnienia kierunków gromadzenia 

zbiorów specjalistycznych,  

5) informowania nauczycieli i uczniów o nowościach wydawniczych,  

6) nawiązywania kontaktów bezpośrednio z wydawnictwami i innymi placówkami  

bibliotecznymi w celu umożliwienia swoim czytelnikom korzystania ze zbiorów nie 

będących w dyspozycji biblioteki.  

2. Do zadań bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, książek i innych 

źródeł informacji będących w zbiorach biblioteki,  

2) prowadzenie gazetki biblioteki,  
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3) rozwijanie zainteresowań czytelniczych,  

4) poradnictwo związane z doborem książek do zainteresowań uczniów,  

5) przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu pracy biblioteki i prezentacja ich na 

posiedzeniu końcoworocznym Rady Pedagogicznej,  

6) prowadzenie prac biblioteczno – technicznych,  

7) realizacja ustalonego i zatwierdzonego przez Dyrektora zespołu szkół planu pracy 

biblioteki na dany rok szkolny,  

8) prowadzenie Dziennika biblioteki szkolnej,  

9) raz w roku w obecności komisji inwentarzowej prowadzenie inwentaryzacji  

księgozbioru.  

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa plan pracy i regulamin biblioteki 

szkolnej.  

§ 25 

Zespoły i komisje 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele przedmiotów pokrewnych mogą  

tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze i inne zespoły problemowo - zadaniowe.  

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora zespołu szkół na 

wniosek tego zespołu. Dyrektor zespołu szkół na wniosek przewodniczącego zespołu  

może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innego nauczy-

ciela, specjalistów i pracowników odpowiednio zespołu szkół. W pracach zespołu mogą 

brać udział osoby niebędące pracownikami zespołu szkół. 

3. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowa-

nie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania  

rady pedagogicznej. 

4. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:  

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji  

programów nauczania,   

2) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych oraz podejmowania decyzji  

w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników szkolnych,  

3) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania,  
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4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa  

metodycznego dla początkujących nauczycieli,  

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich  

wyposażenia,   

6) opiniowanie przygotowanych w Zespole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych 

programów nauczania,  

7) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do 

użytku w szkole,  

8) korzystanie z doradztwa metodycznego.  

5. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują:  

1) koordynowanie działalności wychowawczej w szkole,  

2) analizę i ocenę problemów wychowawczych,  

3) ustalanie zadań do pracy wychowawczej,  

4) kierowanie wniosków do Rady Pedagogicznej,  

5) podejmowanie oddziaływań wychowawczych w stosunku do klas sprawiających  

problemy wychowawcze,  

6) prowadzenie samokształcenia z zakresu problematyki wychowawczej.  

6. Nauczyciele pracują w różnych komisjach w powoływanych przez Dyrektora zespołu 

szkół.  

7. W szkole działa Komisja Statutowa powoływana na okres 3 lat ; okres kadencji może 

być skrócony lub wydłużony.  

8. Komisja Statutowa na bieżąco śledzi zmiany w przepisach prawa oświatowego, tworzy 

projekty zmian w Statucie szkoły i przekazuje je do uchwalenia przez Radę  

Pedagogiczną. Rozstrzyga spory wniesione w formie pisemnej skargi organu szkoły. 

Wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwał podjętych większością głosów jej człon-

ków. Organ, którego winę Komisja ustaliła musi naprawić skutki swojego działania  

w ciągu 14 dni od ustalenia rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie podaje się do wiadomości 

wszystkich organów Zespołu.   

§ 26 

Inni pracownicy szkoły 

1. Zadania innych pracowników szkoły:  

1) znajomość, przestrzeganie i stosowanie postanowień Regulaminu Pracy, Instrukcji 

bhp i ppoż.  
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2) sumienne i staranne wykonywanie pracy,  

3) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które 

dotyczą pracy,  

4) przestrzeganie ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystanie go w sposób  

efektywny,  

5) przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,  

6) dbałość o dobro szkoły, ochrona jego mienia i używanie go zgodnie  

z przeznaczeniem,  

7) przestrzeganie tajemnicy służbowej,  

8) stosowanie się do zakazu przynoszenia i przechowywania na terenie szkoły  

pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów o znacznej 

wartości, ponieważ w przypadku ich zaginięcia szkoła nie ponosi odpowiedzialności,  

9) dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy.    

 

ROZDZIAŁ VII 

Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów  

§ 27 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,  

2) zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej  

w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniają-

cych tę podstawę.  

3. 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.  

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach  

oceniania wewnątrzszkolnego. 

5. Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu:  
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1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym  

zakresie,  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,  

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,  

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

w nauce, zachowaniu ucznia oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

5) umożliwia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -  

wychowawczej,  

6) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,  

6. Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje:   

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do  

otrzymywania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen  

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć  

o których mowa w przepisach prawa oświatowego,  

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,  

3) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć  o których mowa w przepisach prawa 

oświatowego,  

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,  

5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć o których mowa w przepisach prawa oświatowego oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

6) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach 

ucznia.   

7. Wszystkie kwestie związane z ocenianiem osiągnięć w nauce i zachowania uczniów, 

możliwości poprawiania ocen, powiadamiania rodziców o wynikach reguluje ocenianie 

wewnątrzszkolne stanowiące integralną część Statutu.  

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

o:  
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1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-

jęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,  

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

9. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  

2) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywania rocznej oceny  

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.   

10. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie,  

w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.   

11. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie 

ustnej lub pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem.  

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu  

uczniowi lub jego rodzicom. Wszystkie pisemne prace kontrolne nauczyciele przecho-

wują do zakończenia roku szkolnego.  

14. W klasach I – III ocena ma charakter opisowy. 

15. Począwszy od klasy IV oraz w klasach gimnazjalnych poziom opanowania przez 

ucznia wiedzy i umiejętności ocenia się w stopniach szkolnych, według skali: celujący, 

bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.  

16. Uczniowie w trzeciej klasie gimnazjalnej obligatoryjnie piszą egzamin gimnazjalny na 

podstawie rozporządzenia Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  

zgodnie z procedurami i w terminie określonymi przez Centralną Komisję  

Egzaminacyjną.  

17. Uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej obligatoryjnie piszą sprawdzian na  

podstawie rozporządzenia Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  

zgodnie z procedurami i w terminie określonymi przez Centralną Komisję  

Egzaminacyjną. 
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18. Wszystkie kwestie związane z przebiegiem egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu 

ósmoklasisty reguluje rozporządzenie Ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania i procedury opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.  

19. Promowanie uczniów i ustalenie ocen z przedmiotów dokonywane jest w oparciu  

o rozporządzenie Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie  

zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz oceniania  

wewnątrzszkolnego.  

20. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, informatyki  

i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

21. Dyrektor zespołu szkół szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego,  

informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia 

w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. Szczegóły 

dotyczące zwolnienia z tych przedmiotów  zawiera ocenianie wewnątrzszkolne. 

22. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.  

Szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie 

Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach.   

23. Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się z zakresu obowiązkowych zajęć  

edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania poszczególnych typów 

szkół.  

24. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia 

warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w tym warunki  

oceniania, a także wysokość opłat pobieranych za egzaminy eksternistyczne  

z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz warunki wynagradzania egzaminatorów  

z uwzględnieniem możliwości unieważnienia egzaminów eksternistycznych.   

25. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych  

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

26. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb  

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  
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1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie  

edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia.  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia.  

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej 

opinii.  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt.1-3., który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.  

27. W przypadku ucznia posiadającego wydaną przed dniem 01 września 2011 roku  

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia ze względu na  

stwierdzone u niego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub  specyficzne trudności  

w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, dostosowanie wymagań 

edukacyjnych następuje na podstawie tej opinii. Opinia ta stanowi podstawę  

do dostosowania wymagań edukacyjnych przez okres kształcenia w gimnazjum  

i szkole ponadgimnazjalnej, jak również do dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu zawodowego.  

28. Inne uregulowania niezawarte w § 27 określa  wewnątrzszkolne ocenianie. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Tryb odwoławczy od oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania 

 

§ 28 

Procedury uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych 

 

1. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana przez nauczyciela rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
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1) uczeń zgłasza chęć uzyskania oceny wyższej niż przewidywana w dniu uzyskania 

informacji, 

2) nauczyciel ocenia możliwości ucznia co do poprawy przewidywanej oceny, 

3) nauczyciel wyznacza termin i miejsce pisemnego sprawdzianu z wiadomości  

i umiejętności obejmujących treści z całego roku szkolnego zawarte  

w Przedmiotowym Systemie Oceniania danego przedmiotu nie później jednak niż 

na cztery dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

4) sprawdzian opracowuje i ocenia nauczyciel zgodnie z Przedmiotowym Systemem 

Oceniania, 

5) w przypadku wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, informatyki, techniki i zajęć 

artystycznych sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń  

praktycznych, 

6) od ustalenia ostatecznej oceny rocznej nie ma odwołania. 

 

§ 29 

 

Procedury zgłaszania zastrzeżeń do przewidywanych klasyfikacyjnych  

ocen rocznych z zajęć edukacyjnych 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora zespołu szkół, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona  

(przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego) niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia takie mogą być zgłaszane w formie pisemnej w terminie do 7 dni po  

zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 

3. Podanie z zastrzeżeniem powinno zawierać: 

1) dokładne wskazanie zajęć edukacyjnych, 

2) dokładne wskazanie zastrzeganej oceny klasyfikacyjnej, 

3) uzasadnienie – wyraźne wskazanie niezgodności z prawem dotyczącym trybu  

wystawiania oceny. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

Dyrektor zespołu szkół powołuje komisję, która: 
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1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej  

i ustnej, 

2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

 

5. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

6. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor zespołu szkół jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli szkoły lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust.6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracach  

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

Wówczas Dyrektor zespołu szkół powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne (z macierzystej szkoły lub innej szkoły tego samego typu). 

8. Ustalona przez komisję ocena roczna nie może być niższa od ustalonej wcześniej  

oceny. 

9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej,  

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin sprawdzianu, 

3) zadania (pytania) sprawdzające, 

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych  

odpowiedziach ucznia. 

12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie  

wyznaczonym przez Dyrektora zespołu szkół. 
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§ 30 

 

Procedury zgłaszania zastrzeżeń do przewidywanych klasyfikacyjnych  

ocen rocznych zachowania 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora zespołu szkół, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia takie mogą być zgłaszane w formie pisemnej w terminie do 7 dni po  

zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 

3. Podanie z zastrzeżeniem skierowane do Dyrektora zespołu szkół powinno zawierać: 

1) dokładne wskazanie zastrzeganej oceny klasyfikacyjnej, 

2) uzasadnienie – wyraźne wskazanie niezgodności z prawem dotyczącym trybu  

wystawiania oceny. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została  

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 

zespołu szkół powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  

w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów  

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. Ustalona przez komisję ocena zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 

6. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor zespołu szkół jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez Dyrektora zespołu szkół nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

5) przedstawiciel Rady Rodziców. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) wynik głosowania, 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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ROZDZIAŁ IX 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

§ 31 

1. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane na podstawie programu 

nauczania (przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia)  

dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady  

pedagogicznej. 

2. Opracowane szkolne programy doradztwa zawodowego wskazujący obszary działań 

doradczych: 

1) kwalifikacje na rynku pracy, 

2) kompetencje, 

3) zawody przyszłościowe,  

4) rynek pracy. 

3. Realizatorami doradztwa zawodowego są wyznaczeni przez dyrektora szkoły  

1) Wychowawcy, 

2) Nauczyciele przedmiotu, 

3) Koordynatorzy doradztwa zawodowego. 

4. Zgodnie z ramowym planem nauczania zajęcia odbywają się w klasie VII i VIII szkoły 

podstawowej. 

ROZDZIAŁ X 

Uczniowie szkoły 

§ 32 

1. Uczeń ma prawo do:  

1) znajomości swoich praw,  

2) zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły, 

3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej,  

4) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę  

i poszanowanie jego godności,  
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5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,  

6) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły,  

a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza dobra i godności innych 

osób,  

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  

8) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządu oraz zrzeszania się  

w organizacjach działających w szkole,  

9) korzystania z pomocy finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami,  

10) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami 

i finansowymi możliwościami szkoły,  

11) udziału w klasowych i szkolnych wycieczkach, imprezach kulturalnych i sportowych,  

12) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach  

i innych imprezach,  

13) pozyskiwania informacji z różnych źródeł, wszechstronnej i opartej na naukowej 

podstawie wiedzy,  

14) uzyskiwania od nauczycieli pomocy w nauce w przypadku dłuższej nieobecności 

spowodowanej chorobą i innymi przypadkami losowymi,   

15) składania egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego i poprawkowego zgodnie  

z odrębnymi przepisami,  

16) oceny pracy domowej,  

17) uzyskiwania z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o terminie i zakresie  

pisemnych sprawdzianów wiadomości,  

18) znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli,  

19) najwyżej trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden 

sprawdzian dziennie,  

20) podania terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,  

21) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

22) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli  

postępów w nauce - co określa i gwarantuje ocenianie wewnątrzszkolne, 

23) zdawania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego w warunkach określonych  

w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie 

zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz w ocenianiu  

wewnątrzszkolnym, 
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24) odwołania się od oceny z przedmiotu i od oceny zachowania zgodnie z procedurami 

zawartymi w Statucie,  

25) odwoływania się do wychowawcy klasy i Dyrektora zespołu szkół, Szkolnego 

Rzecznika Praw Ucznia i Dyrektora Zespołu w przypadku nieprzestrzegania przez 

nauczyciela zasad regulaminowych dotyczących prac klasowych i sprawdzianów  

pisemnych,  

26) rozstrzygnięć na drodze proceduralnej w przypadku konfliktów między nauczycie-

lem a uczniem, uczniem a uczniem, zgodnie ze procedurą zawartą w Statucie;  

stroną reprezentującą w sporze stanowisko ucznia może być Samorząd Uczniowski, 

Rada Rodziców, Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, wychowawca,  

27) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,  

28) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych  

i księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych,   

29) korzystania z opieki pielęgniarki środowiskowej, 

30) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego.     

2. Uczeń może uzyskać pomoc polegającą na:   

1) dostosowaniu wymagań programowych z przedmiotów ogólnokształcących na  

podstawie orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz  

rozpoznania zespołu wsparcia,  

2) interwencji wychowawcy, Dyrektora zespołu szkół w placówkach opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania ucznia, w przypadku zdarzeń losowych ( śmierć jednego, 

obu rodziców),  

3) udzielaniu pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym:  

a) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,  

b) stypendium Prezesa Rady Ministrów,  

c) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,  

d) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa  

narodowego.  

4) finansowaniu obiadów w stołówce szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami,   
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5) nauczaniu indywidualnym na wniosek rodziców i na podstawie opinii Poradni  

Psychologiczno – Pedagogicznej, za zgoda kuratora oświaty i po zabezpieczeniu 

środków finansowych i określeniu liczby godzin przez organ prowadzący szkołę.  

3. Uczeń zobowiązany jest do:    

1) znajomości dokumentów programowych i organizacyjnych szkoły,  

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,  

3) usprawiedliwienia nieobecności w szkole w ciągu 7 dni od przyjścia do szkoły na 

podstawie oświadczeń rodziców: pisemnych, e-mail, telefonicznych lub osobistych,   

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w stosunku do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników zespołu, a w tym do:  

a) kulturalnego i taktownego zachowania się wobec kolegów i przełożonych,  

kultury języka  

b) przeciwstawiania się przejawom arogancji, wulgarności, wandalizmu, brutalności 

i agresji,  

c) wypełniania poleceń dyrektora zespołu szkół, nauczycieli, ustaleń samorządu 

klasowego i szkolnego,  

d) szanowania poglądów i przekonań innych,  

5) dbania o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych. W związku z tym uczniów 

obowiązuje:  

a) całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie szkoły,  

b) całkowity zakaz posiadania i spożywania alkoholu i innych środków  

odurzających,  

c) przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. i innych regulaminów korzystania  

ze sprzętu, pracowni, sali gimnastycznej, szatni itp.,  

d) bezpieczne zachowanie się na lekcjach i przerwach międzylekcyjnych,  

e) niezwłoczne zgłaszanie nauczycielom lub dyrektorowi miejsc stanowiących  

zagrożenia dla zdrowia i życia oraz wszelkich nieszczęśliwych wypadków  

powstałych na terenie szkoły,  

f) przestrzeganie zakazu posiadania i używania gazu, środków pirotechnicznych 

na terenie szkoły,  

6) dbania o estetyczny, czysty wygląd osobisty,  

7) przestrzegania wyglądu stroju codziennego oraz stroju galowego,  

8) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole w tym:  
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a) wykazania troski o czystość, estetykę i porządek sal lekcyjnych oraz pozostałych 

pomieszczeń szkoły,  

b) pielęgnowania i utrzymywania w czystości terenów szkolnych,  

c) przywracania na własny koszt zniszczonych przez siebie celowo przedmiotów  

i pomieszczeń szkolnych,  

d) przestrzegania zakazu przebywania na korytarzach w czasie lekcji,  

e) przestrzegania całkowitego zakazu korzystania na terenie szkoły z urządzeń  

rejestrujących dźwięk i obraz, tj. dyktafonów, aparatów fotograficznych, kamer, 

telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP i urządzeń nowszych generacji oraz 

podobnego typu.   

9) oczekiwania przed pracownią po dzwonku na lekcję i zachowania ciszy,  

10) uczestniczenia w pracach porządkowych na terenie szkoły, 

11) dbania o otrzymane na początku roku szkolnego bezpłatne podręczniki i zwrócenie 

ich na koniec roku szkolnego zgodnie z zawartymi w Szkolnym regulaminie  

korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych.   

4. Aparaty telefoniczne na czas pobytu w szkole oraz w czasie innych zajęć są  

bezwzględnie wyłączone bez wzywania ucznia do tej czynności.  

5. Ze względu na bezpieczeństwo społeczności szkolnej zabrania się chodzenia  

ze słuchawkami.  

6. Osobom niestosującym się do powyższych ustaleń ww. urządzenia odbiera nauczyciel, 

deponuje w sejfie szkolnym i zapisuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym w rubryce  

z uwagami. Urządzenie z sekretariatu odbiera wyłącznie rodzic za pisemnym  

potwierdzeniem. 

7. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego w szkole:  

a) w wyjątkowych sytuacjach losowych na wyraźną prośbę rodziców ucznia,  

b) w związku ze złym stanem zdrowia ucznia,  

c) w związku z potrzebą natychmiastowego kontaktu z rodzicami,  

d) w czasie wycieczek oraz imprez szkolnych, pozalekcyjnych, (np.: dyskoteki).  

8. W każdej klasie wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie pełnią tygodniowe dyżury.  

9. Uczeń dyżurny ma obowiązek:  

1) sprawdzać czystości pracowni przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji,  

2) ustawić równo ławki i krzesła,  

3) wywietrzyć pracownię po zakończeniu lekcji,  



50 
 

4) zadbać o czystość tablicy,  

5) zgłaszać wszystkie zauważone usterki, 

6) zgłaszać fakt nieprzyjścia nauczyciela na planowe lekcje,  

7) pomagać  nauczycielowi w rozłożeniu i złożeniu pomocy dydaktycznych potrzebnych 

do lekcji. 

ROZDZIAŁ XI 

Nagrody  

§ 33 

1. Dyrektor Zespołu szkół przyznaje uczniom nagrody i wyróżnienia za:  

1) świadectwo z wyróżnieniem, 

2) bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,  

3) udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,  

4) aktywną pracę na rzecz szkoły,  

5) wzorowe zachowanie,  

6) stuprocentową frekwencję.  

2. Uczeń może być wyróżniony nagrodą w postaci:  

1) pochwały wychowawcy klasy i Dyrektora zespołu szkół,  

2) wycieczek i innych form rozrywki,  

3) dyplomu uznania,  

4) Tarczy Wzorowego Ucznia,  

5) nagrody rzeczowej, 

6) stypendium Prezesa Rady Ministrów,  

7) stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla wybitnie 

uzdolnionych uczniów,  

8) listu gratulacyjnego dla rodziców,  

9) wyróżnienie na stronie internetowej szkoły, 

10) wpis do Złotej Księgi Szkoły, 

11) tytuł „Prymusa” Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli otrzymuje 

uczeń klasy trzeciej oddziału gimnazjalnego, który spełnia warunki określone  

w wewnątrzszkolnym ocenianiu. 

3. Jednocześnie można stosować kilka form nagradzania tego samego ucznia.  

4. Z wnioskami o udzielenie nagrody występują:  
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1) nauczyciele,  

2) wychowawca klasy,  

3) Dyrektor Zespołu, 

4) Samorząd Uczniowski,  

5) Rada Rodziców, 

6) Samorząd klasowy. 

5. Dwa razy w ciągu roku szkolnego, pod koniec I i II półrocza  Dyrektor Zespołu szkół 

przyznaje najlepszej klasie gimnazjalnej „Puchar przechodni Dyrektora Zespołu szkół”, 

zgodnie z kryteriami zawartymi w wewnątrzszkolnym ocenianiu.  

6. Tryb i warunki przyznawania świadectw z wyróżnieniem oraz stypendium Prezesa Rady 

Ministrów i Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania określają odrębne  

przepisy. 

7. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do dyrektora 

szkoły w terminie tygodnia od otrzymania nagrody. 

8. Dyrektor zespołu szkół rozpoznaje zastrzeżenia o których mowa w ust. 9 w terminie 

pięciu dni od ich otrzymania oraz informuje ucznia o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń. 

 

ROZDZIAŁ XII 

Kary 

§ 34 

1. W szkole nie stosuje się żadnych kar cielesnych. 

2. Dyrektor zespołu szkół udziela uczniom kary za:  

1) uchybienia w kulturze życia codziennego,  

2) lekceważenie poleceń Dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

3) celowe uchylanie się od obowiązków ucznia,  

4) celowe niszczenie mienia szkolnego,  

5) brutalne zachowanie wobec kolegów,  

6) posiadanie i picie alkoholu, posiadanie i palenie tytoniu, posiadanie i używanie  

środków odurzających,  

7) popełnienie czynu o znamionach przestępstwa (kradzieże, pobicia, wyłudzenia),  

8) opuszczanie bez usprawiedliwienia zajęć lekcyjnych (wagary),  

9) łamanie postanowień ujętych w Statucie i Regulaminie Uczniowskim.  
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3. Nieprzestrzeganie przez uczniów postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie 

Uczniowskim powoduje nałożenie kar dyscyplinarnych w postaci:  

1) upomnienia, nagany wychowawcy klasy,  

2) upomnienia, nagany Dyrektora zespołu szkół,  

3) ograniczenia udziału ucznia w dodatkowych zajęciach rekreacyjno – sportowych 

oraz możliwości reprezentowania szkoły na zewnątrz,  

4) przeniesienia do równoległej klasy,  

4. Z wnioskami o udzielenie kary występują:  

1) nauczyciele,  

2) wychowawca klasy,  

3) Dyrektor zespołu szkół,  

4) Samorząd Uczniowski,  

5) Rada Rodziców. 

5. Wykonywanie kar może być zawieszone w związku z poręczeniem Samorządu  

Uczniowskiego, Rady Rodziców lub członka Rady Pedagogicznej.  

6. Uczeń i jego rodzice mają prawo do odwołania się w formie pisemnej od kar do  

Dyrektora zespołu szkół w terminie 7 dni od momentu uzyskania informacji o niej.  

7. Dyrektor zespołu szkół powołuje wówczas komisję odwoławczą w składzie:  

1) Dyrektor zespołu szkół lub inny nauczyciel przez niego wyznaczony,  

2) wychowawca klasy.  

8. Komisja po ponownym rozpatrzeniu sprawy wyraża swoją opinię; Dyrektor zespołu na 

jej podstawie podejmuje decyzję o uchyleniu lub utrzymaniu kary. Dyrektor zespołu 

szkół w formie pisemnej powiadamia o decyzji ucznia i jego rodziców w terminie 14 dni 

od daty upływu odwołania, z możliwością wniesienia zastrzeżeń do „wyższej instancji”.  

9. Kara powinna być adekwatna do czynu i stopnia zawinienia.  

10. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny – nie dłuższy niż pół roku, jeżeli 

uczeń uzyska wiarygodne poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady  

Pedagogicznej, Rady Rodziców, a dotychczasowe zachowanie ukaranego rokuje  

nadzieję na korzystną zmianę jego postawy.  

11. Decyzję w sprawie zawieszenia kary dla ucznia podejmuje Dyrektor zespołu szkół.  

12. Zawieszenie kary zostaje cofnięte, jeżeli uczeń w okresie próby popełnił przewinienie.  

13. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec 

niego kary.  

14. Uczeń może również być przeniesiony do innej szkoły na wniosek rodziców.  
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15. Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa Regulamin Uczniowski.  

16. W przypadku korzystania z urządzeń wymienionych w § 32 na terenie szkoły  

nauczyciel wpisuje uwagę do dziennika lekcyjnego. Za incydent ten uczeń ponosi  

regulaminowe konsekwencje zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem.    

 

ROZDZIAŁ XIII 

Przypadki przeniesienia ucznia do innej szkoły 

§ 35 

1. Przeniesie do innej szkoły ucznia objętego obowiązkiem szkolnym może odbyć się za 

zgodą Kuratora Oświaty w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora  

zespołu szkół na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii  

Samorządu Uczniowskiego, za:  

1) nagminne wagarowanie (opuszczenie dużej liczby godzin ponad 50% bez  

usprawiedliwienia mimo podjętych środków zaradczych),  

2) dokonywanie kradzieży na terenie szkoły,  

3) dokonywanie rozbojów, pobicia kolegów, wyłudzania pieniędzy,  

4) dokonywanie aktów wandalizmu (złośliwe niszczenie sprzętu, pomocy naukowych, 

zanieczyszczanie sal, klatek schodowych i innych pomieszczeń na terenie szkoły),   

5) znęcanie się nad kolegami.  

 

ROZDZIAŁ XIV 

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

§ 36 

1. Wolontariat szkolny ma charakter prospołeczny, altruistyczny, stały lub akcyjny. Jego 

celem jest wykonywanie z własnej woli i bez wynagrodzenia działań na rzecz innych 

osób, w tym rówieśników, osób potrzebujących, czy społeczności lokalnej spoza kręgu 

przyjaciół i rodziny.  Jest on traktowany jako jeden ze sposobów realizacji zadań  

wychowawczo-profilaktycznych szkoły. Wolontariuszem w szkole może być każdy 

uczeń zespołu szkół.  
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2. Wolontariat szkolny jest organizowany w ramach pracy  Samorządu Uczniowskiego. 

Samorząd wyłania ze swego składu sekcję wolontariatu, której działalność jest  

wpisana w jego coroczny plan.  

3. Opiekunem sekcji wolontariatu są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.  

4. Na początku każdego roku szkolnego samorząd organizuje nabór chętnych uczniów do 

sekcji, którzy ustalają plan działania na cały rok szkolny, wyznaczają cele i miejsca  

pomocy wolontariuszy zgodnie z zapotrzebowaniem, wraz z opiekunami nadzorują ich 

realizację oraz rekrutują i przygotowują do pracy nowych wolontariuszy.   

5. Zadaniem nauczyciela - opiekuna sekcji wolontariatu jest: 

1) organizowanie spotkań, rekrutacji i szkoleń wolontariuszy, 

2) dbanie o bezpieczeństwo wolontariuszy, 

3) motywowanie uczniów do działań i monitorowanie ich pracy, 

4) dbanie o motywację i zaangażowanie uczniów w wolontariat,  

5) wspieranie uczniów w działaniach w ramach pracy wolontariatu, 

6) budowanie współpracy i dobrej atmosfery w zespole wolontariatu, 

7) budowanie atmosfery współpracy z rodzicami wolontariuszy,   

8) przekazywanie informacji zwrotnych o jakości pracy i osiągnięciach sekcji  

wolontariatu uczniom, ich rodzicom, dyrektorowi zespołu szkół i pozostałym  

zainteresowanym, 

9) reprezentowanie szkolnego wolontariatu w szkole i w instytucjach zewnętrznych, 

10)ewaluacja prowadzonych działań, w tym czy treść i rodzaj zadań są dostosowane 

do uczniów i czy dzięki wolontariatowi odnoszone są korzyści wychowawcze  

i profilaktyczne. 

6. Samorząd Uczniowski podejmuje działania w zakresie wolontariatu w porozumieniu  

z dyrektorem zespołu szkół, który wspiera jego pracę. 

7. Zadania i cele wolontariatu szkolnego mogą być realizowane poprzez działania  

na terenie szkoły lub poza nią na rzecz osób prywatnych i instytucji pozarządowych  

(fundacji i stowarzyszeń), instytucji publicznych (np. szpitale, szkoły, urzędy, domy  

dziecka), wspólnot religijnych, instytucji działających nie dla zysku. Wolontariat szkolny 

nie może być świadczony na rzecz prywatnych firm i spółek. 

8. W ramach działań szkolnego wolontariatu mogą być realizowane: 

1) zbiórki charytatywne na rzecz potrzebujących ze środowiska lokalnego, instytucji  

pozarządowych i publicznych, wspólnot religijnych (np. zbiórka świąteczna na rzecz 

środowiska lokalnego, zbiórka zabawek dla dzieci ze szpitala, zbiórka plastykowych 
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korków, udział w WOŚP, zbiórka na Caritas Polska, zbiórka karmy lub starych koców 

dla psów ze schroniska, itp.). 

2) pomoc w nauce młodszym uczniom (np. nauka czytania, pisania i liczenia   

w klasach I-III przez starszych uczniów), 

3) czytanie bajek w oddziale dziecięcym szpitala, 

4) czyszczenie i porządkowanie zaniedbanych nagrobków na okolicznych  

cmentarzach, 

5) organizacja uroczystości na rzecz dzieci z przedszkola lub z domu dziecka  

(np. przedstawienia teatralne), 

6) praca w bibliotece szkolnej, 

7) oraz inne działania prospołeczne zgodne z ideą wolontariatu. 

9. Szczegółowe zapisy dotyczące Wolontariatu szkolnego zawiera Regulamin Pracy  

Samorządu Uczniowskiego. 

 

ROZDZIAŁ XV 

Formy opieki i pomocy uczniom z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych 

§ 37 

1. Podstawowymi formami opieki i pomocy są: 

1) zajęcia dodatkowe z konkretnych przedmiotów prowadzonych przez nauczycieli tych 

przedmiotów, 

2) zajęcia wyrównawcze oraz inne w zależności od potrzeb, 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

2. Na zajęcia dodatkowe uczęszczają uczniowie po przedłożeniu podpisanego przez  

rodziców stosownego oświadczenia.  

3. Szkoła udziela pomocy uczniom z wadami wzroku, słuchu, mowy czy ruchu, uczniom 

pochodzącym z rodzin o złej sytuacji materialnej, czy dotkniętych klęską żywiołową. 

4.  Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w szczególności  

poprzez uzyskiwanie pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych  
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i słabych stron uczniów. Działanie poradni ma na celu wspomaganie wychowawczej  

i edukacyjnej funkcji szkoły. 

5. Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami przekazując im informacje dotyczące  

nauczania i wychowania. 

6. Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami według ustalonego wcześniej planu 

oraz spotkania indywidualnego, gdy zachodzi taka potrzeba.  

7. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna w której uczniowie spożywają posiłki dwudanio-

we.  

8. W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej uczniowie mogą  

korzystać z bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej. 

9. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

1) udział uczniów w spektaklach profilaktycznych, 

2) uczestnictwo w konkursach profilaktycznych, 

3) rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych: broszury, ulotki, plakaty, 

4) organizacja wycieczek, 

5) spotkania integracyjne, 

6) konsultacje indywidualne, 

7) wymiana informacji, 

8) udział dyrektora  w posiedzeniach Zespołu interdyscyplinarnego i Grupy roboczej. 

10. Współpraca z Komendą Policji: 

1) pogadanki dla uczniów i rodziców, 

2) udział  konkursach, 

3)  udział w programach dotyczących bezpieczeństwa i zagrożeń używkami, 

4) Wymiana informacji. 

11. Współpraca z Strażą Pożarną w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego: 

1) udział w konkursach, 

2) organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych, 

3) pokazy strażackie dla uczniów, 

4) pogadanki dla uczniów. 

12. W szkole uczniowie mogą korzystać z świetlicy szkolnej. 
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ROZDZIAŁ XVI 

Biblioteka szkolna 

§ 38 

1. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wie-

dzy o regionie. 

2. W bibliotece szkolnej są gromadzone i opracowywane zbiory zgodnie z profilem  

programowym zespołu szkół i jej potrzebami oraz podręcznikami, materiałami  

edukacyjnymi w postaci papierowej, które szkoła wypożycza nieodpłatnie na dany rok 

szkolny. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materia-

łów edukacyjnych określa Szkolny regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników,  

materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.    

3. Z biblioteki szkoły mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz 

rodzice. 

4. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją  

roku szkolnego. Czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego  

dyrektor szkoły. 

5. Szczegółowe godziny otwarcia biblioteki są wywieszone w ogólnodostępnym miejscu  

i opublikowane na stronie internetowej. 

6. Biblioteka gromadzi następujące dokumenty : 

1) podręczniki szkolne,  

2) wydawnictwa informacyjne, 

3) lektury podstawowe i uzupełniające z języka polskiego,  

4) książki pomocnicze o tematyce popularnonaukowej, 

5) wydawnictwa dydaktyczne z zakresu nauczania różnych przedmiotów, 

6) literaturę piękną, 

7) literaturę z zakresu wychowania,  

8) dokumenty audiowizualne i multimedialne,  

9) edukacyjne programy komputerowe,  

10) czasopisma dla uczniów i nauczycieli, 

11) dokumenty o regionie. 
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7. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze posiadający kwalifikacje do pracy 

w bibliotece szkolnej. 

8. Zbiory biblioteki są gromadzone zgodnie z organizacją i potrzebami szkoły.  

Gromadzenie odbywa się planowo, systematyczne, w porozumieniu z dyrektorem  

zespołu szkół, nauczycielami i zgodnie z zainteresowaniami użytkowników biblioteki. 

9. Dyrektor zespołu szkół zapewnia środki finansowe z budżetu szkoły na właściwe  

funkcjonowanie biblioteki. Dotacje mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, 

darczyńców. 

10. Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt, w tym sprzęt komputerowy, pozwalający 

na realizację zadań statutowych szkoły. 

11. W bibliotece funkcjonuje  ze stanowiskami komputerowymi podłączonymi do sieci  

Internetu. 

12. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa wewnętrzny regulamin,  

opracowany przez Radę Pedagogiczną. 

13. .Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki. 

14. .Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zapoznaje się z regulaminem 

biblioteki szkolnej potwierdzając to podpisem na liście klasowej przechowywanej  

w bibliotece szkolnej. 

15. .Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) 

udostępnia się tylko w czytelni, a pozostałe książki i czasopisma można wypożyczać 

do domu. 

16. .W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czasopisma, płyty CD lub innego  

nośnika informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub 

innej wskazanej przez bibliotekarza. 

17. Zbiory biblioteki udostępniane są w roku szkolnym od 10 września do 10 czerwca  

w godzinach wyszczególnionych na  gazetce biblioteki. 

18. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko po okazaniu  

legitymacji szkolnej. 

19. Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni,  

a za zgodą bibliotekarza dodatkowe, konieczne do realizacji zadań edukacyjnych. 

20. .Czytelnik może wypożyczać czasopisma wraz z dodatkami ( płyty CD ) na jeden  

tydzień. 
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21. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych  

zamówień, może uzyskać prolongatę, pod warunkiem, że uzgodni to nauczycielem  

bibliotekarzem przed upływem terminu jej zwrotu, 

22. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić  

wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych, 

23. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki (rezerwacja książek realizowana  

według kolejności zgłoszeń), 

24. .Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na  

ewentualne jej uszkodzenia, 

25. .Zbiory audiowizualne wypożyczane są nauczycielom do pracowni, 

26. .Uczniowie i pracownicy Zespołu, którzy kończą naukę i pracę, zobowiązani są do  

zwrotu dokumentów bibliotecznych, co potwierdza się pieczątką na karcie obiegowej. 

27. .Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie należy  

dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek), 

28. .Kopiowanie materiałów możliwe jest za zgodą nauczyciela bibliotekarza, z zachowa-

niem praw autorskich. 

§ 39 

1. Do zadań biblioteki należy: 

1) udostępnianie zbiorów, opracowanie rocznego planu pracy, 

2) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych  

i tekstowych, 

3) informowanie czytelników o nowych pozycjach książkowych, 

4) kształcenie uczniów jako użytkowników informacji, tworzenie warunków do  

poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 

5) kontrolowanie i ocenianie wiadomości uczniów nabytych na lekcjach bibliotecznych, 

6) nadzór nad multimedialnym centrum informacji, 

7) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów  

8) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. 

9) współdziałanie z nauczycielami w zakresie jak najlepszego wykorzystania zbiorów 

bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej uczniów, 

10) współdziałanie z biblioteką publiczną w Sławnie (lekcje organizowane w bibliotece 

publicznej, informowanie o zbiorach, organizowanie imprez czytelniczych) 
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11) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną (projekty edukacyjne, prowadzenie bloga czytelniczego, spotkania 

wspólnego głośnego czytania, konkursy, imprezy czytelnicze, akcje charytatywne) 

12) gromadzenie, selekcja i konserwacja zbiorów, 

13) przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji zbiorów, 

14) prowadzenie statystyki służącej sprawozdawczości i ocenie efektywności pracy  

biblioteki, 

15) sporządzanie sprawozdania z pracy po każdym semestrze. 

§ 40 

1. Zasady współpracy z uczniami: 

1) z biblioteki szkolnej mogą korzystać:  

a) uczniowie klas I-VI na podstawie zapisów w dziennikach lekcyjnych  

i karty czytelnika biblioteki, 

b) uczniowie klas II i III klas gimnazjalnych, 

c) dzieci z oddziałów przedszkolnych pod opieką rodziców.  

2) użytkownicy biblioteki mają prawo do informacji i korzystania nieodpłatnie ze  

wszystkich zasobów biblioteki. 

3) biblioteka szkolna jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla ucznia. 

4) biblioteka szkolna stara się wspierać indywidualny rozwój ucznia przy współpracy  

z nauczycielami szkoły. 

5) biblioteka pracuje nad kształtowaniem u uczniów postaw sprzyjających ich  

dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. 

6) nauczyciel-bibliotekarz stara się przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji 

i upowszechniać wiedzę o prawach człowieka i ucznia. 

7) w bibliotece przestrzega się przepisów i zasad BHP. 

8) użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami, nauczycielami,  

pracownikami szkoły, zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną. 

2. Zasady współpracy z nauczycielami:  

1) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym, 

2) współpraca z nauczycielami wszystkich przedmiotów, odwoływanie się do zasobów 

biblioteki i warsztatu informacyjno- bibliograficznego,  

3) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 
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4) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z postanowieniami  

w planie pracy szkoły. 

3. Zasady współpracy z rodzicami: 

1) pomoc w doborze literatury. 

2) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

3) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów. 

4) umożliwianie rodzicom spędzania z dzieckiem czasu wolnego w bibliotece. 

4. Zasady współpracy z innymi bibliotekami (biblioteka publiczna w Sławnie, Biblioteka 

Pedagogiczna w Opocznie): 

1) wspólne organizowanie lekcji i imprez czytelniczych, 

2) wymiana wiedzy i doświadczeń, 

3) wypożyczenia międzybiblioteczne, 

4) udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla bibliotekarzy, 

5) informowanie o zbiorach (na stronie internetowej, dostęp do katalogu on-line). 

 

ROZDZIAŁ XVII 

Świetlica szkolna 

§ 41 

1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo-opiekuńczej 

szkoły. 

2. Do głównych zadań świetlicy należy: 

1) zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły, 

2) tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania  

z pomocy w nauce, 

3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, 

4) kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych. 

3. Do szczegółowych zadań świetlicy należy: 

1) zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych, 

2) uczestnictwo w zajęciach świetlicowych: rekreacyjnych, relaksacyjnych,  

plastycznych, technicznych, komputerowych, ruchowych i innych, 

3) możliwość uczestnictwa wychowanków w zajęciach rozwijających talenty, pasje,  

zainteresowania, 
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4) umożliwienie uczniom uczestnictwa w grach i zabawach dydaktycznych i ruchowych, 

5) rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracji zespołowej, 

6) zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów, 

7) pomoc w nauce i odrabianiu zadań, 

8) prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałających agresji  

i przemocy, 

9) współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych  

i wychowawczych szkoły, 

10) rozwijanie empatii, kreatywności, twórczej inwencji, 

11) umożliwienie korzystania ze szkolnej stołówki. 

4. Świetlica szkolna może objąć opieką wychowawczą również dzieci, które nie zostały 

zapisane do świetlicy, według zasad ustalonych z wychowawcami klas. 

5. Świetlica szkolna może organizować imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, turnieje, 

spektakle i inne. 

6. Zadania nauczyciela świetlicy: 

1) zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy, 

2) współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, 

3) współpraca z rodzicami uczniów, 

4) realizowanie zadań ujętych w planie pracy świetlicy, 

5) organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych  

i innych, 

6) włączanie się w realizację Programu wychowawczo- profilaktycznego. 

7. Ze świetlicy korzystają uczniowie szkoły: 

1) w szczególności dzieci rodziców pracujących zawodowo, 

2) dzieci dojeżdżające do szkoły, 

3) dzieci niezgłoszone do świetlicy w czasie przerw w zajęciach lekcyjnych. 

8. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku. Poza godzinami pracy świetlicy 

szkolnej rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka. 

9. Świetlica szkolna jest również czynna w czasie roku szkolnego, w dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami rodziców. 

10. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: 

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia  

opieki w szkole. 



63 
 

11. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów w oparciu o wniosek rodziców  

na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Powyższa Karta stanowi załącznik  

do niniejszego Regulaminu świetlicy. 

12. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej decyduje wychowawca w porozumieniu  

z dyrektorem zespołu szkół. 

13. Dziecko zakwalifikowane do świetlicy jest zobowiązane do: 

1) uczestniczenia w zajęciach świetlicowych, 

2) przestrzegania zapisów regulaminu świetlicy, 

3) wykonywania poleceń nauczyciela świetlicy, 

4) aktywności podczas zajęć, 

5) kulturalnego zachowania w świetlicy i stołówce szkolnej, 

6) kulturalnego zachowania wobec wychowawców, pracowników kuchni, koleżanek 

i kolegów, 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, 

8) każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nieoddalania się samowolnie  

z pomieszczeń świetlicy i stołówki szkolnej, 

9) dbania o porządek w świetlicy po zakończonych zajęciach, 

10) dbania o porządek w stołówce szkolnej po zakończonym posiłku. 

14. Notoryczne nieprzestrzeganie zapisów regulaminu świetlicy i stołówki szkolnej  

w konsekwencji prowadzi do skreślenia ucznia z listy uczestników świetlicy. 

15. Nauczyciel świetlicy wraz z wychowawcami każdego roku przygotowuje roczny plan 

zajęć świetlicowych. 

16. Plan pracy świetlicy musi być zgodny ze Statutem Szkoły, Programem wychowawczo - 

profilaktycznym i koncepcją pracy szkoły. 

17. Rodzice mają prawo opiniowania i wnioskowania w sprawach świetlicy, w tym  

w sprawie Planu pracy świetlicy. 

18. Roczny Plan pracy świetlicy zostaje przedstawiony rodzicom na zebraniu na początku 

roku szkolnego. 

19. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, mogą być również  

w sekcjach. 

20. Grupy wychowawcze tworzą uczniowie o zbliżonym wieku, zaś sekcje tworzą  

wychowankowie o zbliżonych zainteresowaniach. 

21. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać 

więcej niż 25 dzieci. 
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22. Świetlica szkolna organizuje imprezy, uroczystości, konkursy, turnieje i inne, zgodnie  

z Programem wychowawczo - profilaktycznym, w porozumieniu z dyrektorem zespołu 

szkół i wychowawcami klas. 

23. Wychowankowie świetlicy mogą brać udział w imprezach, uroczystościach,  

konkursach, wycieczkach i wyjściach poza szkołę za zgodą rodziców. 

24. Nauczyciel świetlicy lub wychowawcy każdorazowo zgłaszają dyrektorowi wyjście  

poza szkołę. 

25. Na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym zebraniu rodzice są zapoznawani 

z regulaminem świetlicy i stołówki szkolnej. Składając podpis pod regulaminem,  

rodzice zobowiązują się do jego przestrzegania i wyrażają zgodę na jego przepisy. 

26. Rodzice zobowiązani są zgłaszać u nauczyciela świetlicy lub wychowawcy dłuższe 

nieobecności dziecka, np. choroby, w pierwszym dniu nieobecności dziecka. 

27. Nieusprawiedliwiona przez rodziców dwutygodniowa nieobecność dziecka upoważnia 

nauczyciela świetlicy do skreślenia dziecka z listy uczniów zapisanych do świetlicy. 

28. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić nauczyciela świetlicy o każdorazowym 

odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zawartego  

w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość 

odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby). 

29. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją 

obecność u nauczyciela. 

30. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną  

do tego osobę. 

31. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane o określonej godzinie, nauczyciel kontaktują  

się z rodzicami dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn jego nieodebrania. Po konsultacji  

z rodzicami, dziecko nadal przebywa w szkole, czekając na rodziców lub inne  

wskazane osoby, pod opieką nauczyciela. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu 

z rodzicami, w uzasadnionych przypadkach, nauczyciel informuje o tym zdarzeniu  

najbliższy komisariat policji. 

32. Jeżeli rodzice co najmniej trzy razy zaniedbają obowiązek odebrania dziecka  

o wskazanej godzinie, nauczyciel świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły  

skreśla ucznia z listy uczestników świetlicy szkolnej. 
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ROZDZIAŁ XVIII 

Ceremoniał szkolny 

§ 42 

1. Szkoła posiada opracowany ceremoniał szkolny zawarty w Programie wychowawczo – 

profilaktycznym. 

2. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określonych zespołowe i indywidualne 

zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach 

państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych. 

3. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który  

przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora  

scenariuszem. 

4. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do 

wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny. 

ROZDZIAŁ XIX 

Postanowienia końcowe 

§ 43 

1. Szkoła używa tablic i pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.   

1) pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół  zawiera nazwę tego 

Zespołu. 

2. Stemple i pieczęcie są zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

3. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę tego zespołu  

i nazwę tej szkoły.   

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

5. Obsługę administracyjną, finansowo i organizacyjną szkoły chodzącej w skład Zespołu 

Szkół realizuje jednostka organizacyjna powołana pod nazwą Centrum Usług  

Wspólnych w Sławnie.  

6. Szkoła gospodaruje mieniem przekazanym jednostce w trwały zarząd na mocy Decyzji 

Wójta Gminy Sławno Nr 72244 / 7 / 6 z dnia 24 października 2006r.  

7. Szkoła jest jednostką budżetową. 


