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1. Informacje o zespole 

1.1. Podstawowe dane 

§ 1. 

1. Pełna nazwa zespołu: Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. 

2. Zespół szkół tworzą: 

a. Przedszkole Samorządowe w Grabowcu, 

b. Szkoła Podstawowa w Grabowcu, 

c. Gimnazjum w Grabowcu, 

d. Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu, 

e. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Grabowcu, 

f. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Grabowcu. 

3. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Grabowiec. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

5. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 3-6 lat. 

6. Cykl kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat (od klasy I do klasy VI). 

7. Cykl kształcenia w gimnazjum wynosi 3 lata (od klasy I do klasy III). 

8. Cykl kształcenia w liceum ogólnokształcącym wynosi 3 lata (od klasy I do klasy III). 

9. Cykl kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej wynosi 3 lata (od klasy I do klasy III). 

10. W zespole mogą być organizowane oddziały: integracyjne oraz sportowe. 

11. W zespole funkcjonuje: 

a. biblioteki z czytelnią i dostępem do Internetu, 

b. trzy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, 

c. pracownia multimedialna z dostępem do Internetu, 

d. pracownia chemiczna, 

e. pracownia fizyczna, 

f. klasopracownie przedmiotowe, 

g. sala zajęć do gimnastyki korekcyjnej, 

h. sala gimnastyczna, 

i. salka zajęć rewalidacyjnych, 

j. siłownia, 

k. sieć audio – video, satelitarna, telefoniczna, internetowa, 

l. świetlica, 

m. kuchnia, 

n. gabinet pedagoga i logopedy, 

o. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 

p. gabinet stomatologa, 

q. sala zabaw, 

r. plac zabaw, 

s. gabinet psychologa. 

1.2. Adres zespołu 

§ 2. 

1. Adres zespołu: 22-425 Grabowiec, ul. Wojsławska 1, powiat zamojski, woj. lubelskie. 

2. Adres Szkolnego Schroniska Młodzieżowego: 22-425 Grabowiec, ul. Skierbieszowska 26, 

powiat zamojski, woj. lubelskie. 

3. Strona internetowa: http://www.grabowiec.edu.pl 

http://www.grabowiec.edu.pl/
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4. Adres e-mail: grabowiec@grabowiec.edu.pl 

1.3. Insygnia zespołu  

§ 3. 

1. Zespół posiada własny sztandar i godło. 

2. Wzór godła jest następujący: 

 
3. Zespół posiada własny hymn. 

4. Tekst hymnu: 

 

Społeczność tej szkoły 

i duża i mała 

Patronem swych działań  

Noblistę obrała 

 

 Refren 

 

 My chcemy pamiętać 

 i uczyć się znów, 

 bo Henryk Sienkiewicz 

 przebywał kiedyś tu. 

 My chcemy pamiętać 

 i uczyć się znów 

 Sienkiewicz przebywał kiedyś tu. 

 

Postaci z powieści 

to twarze znajome 

Od lat przecież wielu 

goszczą w naszych domach 

 

 Refren 

 

Bóg, honor, ojczyzna – 

przewodnie to treści, 

Naszego Patrona 

i jego powieści 

 

 Refren  

 

Komputer i książka 

to nasze narzędzia, 

by wciąż się rozwijać 

i po sławę sięgać 

mailto:grabowiec@grabowiec.edu.pl


Statut Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza – stan prawny na 1 września 2016 r. 

 

4 

 

 

 

2. Cele i zadania zespołu 

2.1. Podstawowe cele i zadania zespołu 

§ 4. 

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym  

i Programie profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska. 

2. Przeprowadza rekrutację dzieci i uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

3. Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu do nauki 

szkolnej. 

4. Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. 

5. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

6. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka. 

7. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i zasadniczej 

szkoły zawodowej oraz uzyskania świadectwa maturalnego. 

8. Realizuje programy nauczania ujęte w szkolnych zestawach programów. 

9. Realizuje plan nauczania ustalony przez dyrektora zespołu w oparciu o ramowy plan 

nauczania. 

10. Realizuje ustalone przez właściwego ministra ds. oświaty zasady oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów a także zasady 

oceniania wewnątrzszkolnego. 

11. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole oraz zapewnia 

bezpieczeństwo na zajęciach organizowanych przez zespół. 

12. Sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

zespołu. 

13. Z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno – emocjonalny i fizyczny uczniów, 

między innymi poprzez: 

a. organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej 

działalności turystyczno – krajoznawczej, 

b. stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia, 

c. przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie  

i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie. 

14. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań stawianych 

zespołowi, stosownie do warunków zespołu i wieku dzieci oraz uczniów i zgodnie  

z Programem Wychowawczym zespołu – „Wspólna Przyszłość”. 

15. Rozpoznaje możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne uczniów oraz wykorzystuje wyniki diagnozy w procesie uczenia i nauczania. 

16. Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom 

stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami. 

17. Organizuje obowiązkowe i nadobowiązkowe zajęcia dydaktyczne z zachowaniem zasad 

higieny psychicznej. 

18. Dostosowuje treści, metody i organizuje nauczanie do możliwości psychofizycznych 

ucznia/uczniów. 

19. Wyposaża szkołę w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 
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dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych zespołu. 

20. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy 

wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

21. Umożliwia absolwentom gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły 

zawodowej dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 

22. Kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę  

o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze  

i środowisku naturalnym. 

23. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy 

wobec problemów ochrony środowiska. 

24. Umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych 

przedmiotów nauczania. 

25. Zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym. 

26. Zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów szkoły podstawowej  

i gimnazjum, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na 

wniosek rodzica lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

27. Zapewnia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zaopatrzenie w bezpłatne 

podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów na 

poszczególnych poziomach, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy  

z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 811). 

 

§ 5. 

Misja szkoły: 

1. We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem 

praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją  

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

2. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, 

humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności  

i sprawiedliwości społecznej. 

3. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne – 

opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki 

intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju 

uczniów), a także dalszy ich los. 

4. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi 

dorosłych oraz pełnienia ważnych ról społecznych. 

5. Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi 

szkołę w jej rozwoju.   

 

§ 6. 

Model absolwenta Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 

 

1. Absolwent zespołu to obywatel Polski i  Europy XXI wieku, który: 

a. w swoim postępowaniu dąży do prawdy, 

b. jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności 

przedmiotowych, 

c. posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi, 

d. wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, 
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e. wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów, 

f. jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. 

2. Absolwent zespołu to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycję swojego 

regionu i narodu. 

3. Absolwent zespołu to człowiek: 

a. umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, 

b. twórczo myślący,  

c. umiejący skutecznie się porozumiewać,  

d. umiejący stale się uczyć i doskonalić,  

e. umiejący planować swoją pracę i ją organizować. 
4. Absolwent zespołu to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, 

aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, 

obowiązkowy, promujący zdrowy styl życia. 

 

§ 7. 

1. Zespół prowadzi wychowanie przedszkolne obejmujące wspomaganie rozwoju i wczesną 

edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły 

podstawowej. 

2. Zespół zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji  

i bezpieczeństwa i tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości 

szkolnej”. 

3. Zespół wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem  

i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym  

i przyrodniczym. 

4. Zespół pomaga rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu 

wczesnej interwencji specjalistycznej. 

 

§ 8. 

1. Zespół prowadzi działalność edukacyjną w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności  

i wychowania. 

2. Zespół w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:  

a. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania 

ze zrozumieniem, 

b. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 

c. dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści, 

d. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

(przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, itp.), 

e. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

f. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą 

samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, 

ludzi i siebie, 

g. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

h. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej, 

i. poznanie zasad bezpieczeństwa i kształtowanie właściwych postaw wobec 

zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, 

j. kształtowanie postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 
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w życiu gospodarczym. 

3. Zespół w zakresie kształcenia umiejętności stwarza warunki do nabywania następujących 

umiejętności: 

a. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz 

większej odpowiedzialności, 

b. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego 

punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego 

posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień; 

c. rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 

d. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

e. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych 

doświadczeń i nawyków, 

f. rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań i uzdolnień, 

g. przyswajania sobie technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów  

i problemów społecznych. 

h. kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym. 

4. Zespół w zakresie wychowania wspiera obowiązki rodziców poprzez zmierzanie do tego, 

aby uczniowie w szczególności: 

a. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego  

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym, duchowym), 

b. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna w świecie, 

c. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie, 

d. stawali się bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenia do dobra własnego  

z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, 

wolność własną z wolnością innych, 

e. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania celów 

życiowych i wartości ważnych dla znalezienia własnego miejsca w świecie, 

f. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego  

oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej  

i w państwie w duchu przekazywania dziedzictwa kulturowego i kształtowania 

postaw patriotycznych, 

g. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania 

wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

h. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia 

ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę 

nauczycieli i uczniów. 

 

2.2. Programy nauczania, wychowania i profilaktyki 

§ 9. 

Działalność edukacyjna zespołu jest określona przez: 

 

a. zestaw programów wychowania przedszkolnego, 

b. szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność 

dydaktyczną szkół, 
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c. szkolny zestaw podręczników, 

d. program wychowawczy zespołu – „Wspólna Przyszłość”, obejmujący wszystkie 

treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci/uczniów, 

realizowany przez nauczycieli, 

e. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów  

oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

§ 10. 

1. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego. 

2. Program nauczania zawiera: 

a. szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 

b. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego, 

c. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci/uczniów, 

d. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia, 

e. jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

3. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotu może: 

a. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, 

b. zaproponować program opracowany przez innego autor/autorów, 

c. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi 

zmianami. 

4. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, Dyrektor Zespołu może 

zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego 

wykształcenie wyższe, konsultanta lub doradcy metodycznego, zespołu nauczycielskiego 

lub zespołu programowego. 

5. Każdy nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Zespołu program nauczania przedmiotu  

w danej klasie. 

6. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dopuszcza do 

użytku w szkole Dyrektor Zespołu w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

7. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw 

programów. 

8. Numeracja programów wynika z rejestru programów w zespole i zawiera oznaczenia 

oddziału klasowego, numer kolejny pod którym został zarejestrowany oraz rok 

dopuszczenia do użytku. 

9. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 

podstawy programowej. 

10.  Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia  

z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjnych, plany pracy kółek 

zainteresowań zatwierdza Dyrektor Zespołu lub wicedyrektor. 

§ 11. 

1. Zespół udziela dzieciom, uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

2. Dyrektor Zespołu, wicedyrektor, wychowawcy, nauczyciele, pedagog logopeda oraz 

psycholog zobowiązani są do udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej zgodnie z niniejszym statutem. 

3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udziela się we współpracy z rodzicami, 
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nauczycielami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, innymi przedszkolami  

i szkołami oraz różnymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży –  

w szczególności: gminnym ośrodkiem pomocy społecznej i gminną komisją 

przeciwdziałania alkoholizmowi. 

§ 12. 

1. Zespół prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 

a. realizację przyjętego w zespole Programu Profilaktyki, 

b. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów, 

c. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we 

współpracy z lekarzami i psychologami, 

d. działania opiekuńcze wychowawcy klasy, 

e. działania pedagoga, 

f. współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Zamościu, m. in. 

organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologiem, warsztatów, szkoleń dla 

nauczycieli i rodziców. 

2. Szkolny Program Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół 

nauczycieli i rodziców. Szkolny program profilaktyki uwzględnia potrzeby rozwojowe 

uczniów i potrzeby środowiska. 

 

§ 13. 

Zespół organizuje naukę religii na życzenie rodziców. 

 

 

 

3. Organy zespołu  

3.1. Postanowienia ogólne 

§ 14. 

1. Organami zespołu są: Dyrektor Zespołu, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd 

Uczniowski. 

2. Organy zespołu współpracują ze sobą w celu właściwego rozwoju zespołu. 

3. Każdy z wymienionych organów w ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy 

kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.  

4. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu Szkół. 

 

 

3.2. Dyrektor zespołu 

§ 15. 

1. Dyrektor Zespołu: 

a. kieruje działalnością zespołu i reprezentuje go na zewnątrz, 

b. sprawuje nadzór pedagogiczny. 
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2. Dyrektor Zespołu:  

a. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, 

b. prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie, 

c. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 

d. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący, 

e. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  

oraz informacje o działalności zespołu, 

f. przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego ogólne wyniki i wnioski ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

g. powołuje spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, 

programowe, wychowawcze, zadaniowe, 

h. kieruje ucznia do szkoły dla dorosłych, zgodnie z przepisami w sprawie 

przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych 

można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat, 

i. opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli, 

w tym tematykę szkoleń i narad, 

j. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji 

projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów gimnazjum, 

k. zwalnia ucznia w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub 

zdrowotnych, uniemożliwiających jego udział w realizacji projektu 

edukacyjnego, na udokumentowany wniosek rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia, 

l. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów, 

m. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, 

klasyfikacyjnych i sprawdzających na zasadach określonych w § 134, 135 Statutu 

Zespołu, 

n. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności 

nauczyciela. 

§ 16. 

1. Dyrektor Zespołu kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,  

a w szczególności: 

a. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej 

jakości pracy, 

b. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  

i organizacyjnych, 

c. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez zespół, 

d. ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku 

porozumienia w zakresie nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  

i rady rodziców: 

- zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących zestaw 

podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

- materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym 

roku szkolnym. 

e. podaje co rocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym 

roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 
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ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, 

f. ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub 

materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej 

trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów, 

g. wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych 

i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem 

tymi podręcznikami i materiałami, 

h. dopuszcza do użytku przedszkolnego i szkolnego programy nauczania, po 

zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną, 

i. zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, informatyki, technologii 

informatycznej, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy, 

j. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim, 

k. organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach określonych  

w statucie zespołu i decyduje o jej zakończeniu, 

l. powołuje Zespół Wspierający na potrzeby organizacji, planowania, dokonania 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego 

orzeczenie o niepełnosprawności lub niedostosowaniu społecznym, 

m. ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 

szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form, 

n. informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia  

o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy 

udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym, 

o. w szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela, sprawowanie 

wychowawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela), dyrektor 

może wyznaczyć inną osobę niż osoba sprawująca funkcję wychowawcy do 

planowania i koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom 

danej klasy, 

p. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną 

niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne, 

q. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, 

zgodnie z zasadami określonymi w statucie, 

r. w przedszkolu powołuje zespół do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, 

s. w przedszkolu kieruje pracą zespołu ds. wczesnego wspomagania lub upoważnia 

nauczyciela, do jego kierowania, 

t. ustala w uzgodnieniu z rodzicami dzieci przedszkolnych miejsce prowadzenia 

zajęć w ramach wczesnego wspomagania dziecka, 

u. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem  

o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach 

losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich 

do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu  

z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami), 

v. opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania 

fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez 

Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, 

w. odpowiada za właściwą organizację sprawdzianu oraz przebieg egzaminów 

gimnazjalnych, maturalnych i zawodowych. 

 

2. Dyrektor Zespołu:  

 

a. podejmuje decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego uczniowi  

z obwodu szkolnego, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – 
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pedagogicznej, 

b. na wniosek rodziców podejmuje decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do 

szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

c. na wniosek rodziców podejmuje decyzję w sprawie zezwolenia spełniania przez 

dziecko z obwodu szkoły odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza szkołą, określając warunki jego spełniania, 

d. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez 

zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50% zajęć  

w miesiącu, Dyrektor Zespołu wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

e. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które 

temu obowiązkowi podlegają, 

f. podejmuje decyzję w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, z zachowaniem 

zasad  i procedur zapisanych w § 112 i §113, 

g. kieruje ucznia, który ukończył 16 lat do szkoły dla dorosłych w przypadkach 

określonych w § 114 Statutu Zespołu. 

 

3. Dyrektor Zespołu organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

a. opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny, 

b. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub 

opiekuńczych, 

c. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

d. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,  

a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych 

warunków pobytu uczniów w budynku szkoły i placu szkolnym, 

e. dba o właściwe wyposażenie zespołu w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

f. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników ustalonego porządku oraz dbałość  

o estetykę i czystość, 

g. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą zespołu, 

h. opracowuje projekt planu finansowego zespołu i przedstawia go celem 

zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, 

i. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku  

i stanu technicznego, 

j. organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe, 

k. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły, 

l. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 
m. ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności 

wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli, 

n. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych. 

4. Dyrektor Zespołu może poprzez zarządzenia lub regulaminy określać obowiązki uczniów, 

nauczycieli i rodziców oraz pracowników administracji i obsługi w sytuacjach nie 

unormowanych niniejszym statutem, które tracą ważność z chwilą unormowania 

obowiązków w Statucie Zespołu. 
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§ 17. 

1. Dyrektor Zespołu: 

a. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu, 

b. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych, 

c. udziela urlopów zgodnie z kartą nauczyciela i kodeksem pracy, 

d. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących 

nauczycielami, 

e. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie. 

2. Dyrektor Zespołu jest pracodawcą dla zatrudnionych w zespole nauczycieli  

oraz pracowników administracji i obsługi, a w szczególności: 

a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu, 

b. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi,  

c. dokonuje oceny pracy nauczycieli, 

d. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu 

zawodowego, 

e. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, 

f. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami 

opracowanymi przez organ prowadzący, 

g. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom zespołu, 

h. występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,  

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli  

oraz pozostałych pracowników zespołu, 

i. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach 

pracy. 

3. Dyrektor Zespołu: 

a. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim, 

b. powołuje Komisję Stypendialną, 

c. ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji 

stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce 

 i za osiągnięcia sportowe, 

d. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Zespołu, 

e. opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do 

„wyprawki szkolnej”, 

f. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki 

medycznej w zespole, 

g. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez zespół. 

4. Dyrektor Zespołu może powołać koordynatorów realizacji wybranych zadań oraz liderów 

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. 

5. Dyrektor Zespołu wykonuje inne zadania wynikające z przepisów odrębnych. 

§ 18. 

1. Dyrektor Zespołu – w porozumieniu z Radą Rodziców – określa: 

a. wzór jednolitego stroju dla ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum 

ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej, 

b. sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez 

niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-
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wychowawczych w określonym dniu lub dniach. 

 

 

3.3. Rada Pedagogiczna 

§ 19. 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu. 

2. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor Zespołu i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,  

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność opiekuńczo – wychowawcza. 

4. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o ustalony przez siebie regulamin. 

5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

a. uchwalanie regulaminu swojej działalności, 

b. zatwierdzanie planów pracy zespołu na każdy rok szkolny, 

c. podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego, 

d. podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

e. podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy, 

f. uzgadnianie z Radą Rodziców programu wychowawczego zespołu oraz programu 

profilaktyki, 

g. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu 

h. uchwalenie Statutu Zespołu i wprowadzenie zmiany (nowelizacji) do Statutu, 

i. ustalanie sposobu wykorzystania wniosków nadzoru pedagogicznego w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców w zakresie uchwalenia przez ten organ 

programu wychowawczego zespołu oraz programu profilaktyki. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a. szkolny zestaw programów nauczania, 

b. organizację pracy zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

c. tygodniowy plan lekcji, 

d. projekt planu finansowego zespołu, 

e. propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

f. sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu/egzaminów do 

rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając 

posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

g. wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

i wyróżnień,  

h. wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego i za osiągnięcia sportowe dla 

uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego  

i zasadniczej szkoły zawodowej. 

i. wydaje opinię na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora 

Zespołu, 

j. pracę dyrektora przy ustaleniu jego oceny pracy,  

k. formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego, 

l. kandydatów na stanowisko wicedyrektora, 

m. szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów 

gimnazjum, 
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n. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez 

Dyrektora Zespołu, 

o. propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub 

materiału edukacyjnego. 

 

§ 20. 

 

1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu. 

2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia 

Dyrektora Zespołu do obwieszczania tekstu jednolitego statutu. 

 

§ 21. 

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w zespole. 

2. Rada Pedagogiczna może wystąpić do Dyrektora Zespołu z wnioskiem o ustalenie 

ramowego rozkładu dnia dla przedszkola. 

3. Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

zespołem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności zespołu, jej dyrektora  

lub innego nauczyciela zatrudnionego w zespole. 

4. Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan zespołu i występuje  

do dyrektora, organu prowadzącego oraz do wojewódzkiej rady oświatowej,  

w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów 

nadobowiązkowych. 

5. Uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły. 

6. Wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu. 

7. Wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy. 

8. Zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli. 

 

§ 22. 

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być 

organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców 

lub 1/3 jej członków. 

2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

3. Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  

O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do 

nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników zespołu. 
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5. Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej  

z wykorzystaniem technologii informatycznej. Po każdym zebraniu w terminie do 10 dni 

są drukowane i przechowywane w dokumentacji zespołu. W terminie 10 dni od 

zakończenia roku szkolnego dokonuje się oprawy. Ostemplowane i opisane dokumenty 

przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie Instrukcją Archiwizacyjną. 

 

 

3.4. Rada Rodziców 

§ 23. 

4. W zespole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców przedszkola, szkoły 

podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej. 

5. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.  

6. Przedstawiciel rady oddziału jest wybierany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców 

dzieci/uczniów danego oddziału, przy czym jedno dziecko/jednego ucznia reprezentuje 

jeden rodzic. 

7. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym 

roku szkolnym. 

8. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

9. Regulamin działalności Rady Rodziców określa w szczególności: 

a. wewnętrzną strukturę i tryb pracy, 

b. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i do Rady 

Rodziców, 

c. zasady gromadzenia funduszy w celu wspierania działalności statutowej zespołu. 

 

§ 24. 

1. Rada Rodziców: 

a. może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Zespołu, Samorządu 

Uczniowskiego, organu prowadzącego zespół i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach zespołu, 

b. może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych 

źródeł – w celu wspierania działalności statutowej zespołu. 

2. Organy zespołu wymienione w ust. 1 pkt. a powinny rozpatrzyć wnioski złożone do nich 

przez Radę Rodziców w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu wniosku. 

 

§ 25. 

1. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z zastrzeżeniem ust. 5, 

program: 

a. wychowawczy zespołu, 

b. profilaktyki. 

2. Programy, o których mowa w § 25 ust. 1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od 

rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

3. Rada Rodziców opiniuje: 

program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

zespołu - opracowanych na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
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pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres 

stażu. Swoją opinię przedstawia na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie 

opinii nie wstrzymuje postępowania, 

formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego, 

projekt planu finansowego zespołu składanego przez Dyrektora Zespołu, 

propozycję dyrektora zawierającą zestaw podręczników, materiałów 

edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców może: 

a. wnioskować do Dyrektora Zespołu o dokonanie oceny nauczyciela,  

z wyjątkiem nauczyciela stażysty, 

b. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu, 

c. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez 

organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust.1, program 

ten ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Program ustalony przez Dyrektora Zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

 

3.5. Samorząd Uczniowski 

§ 26. 

1. Samorząd Uczniowski zespołu składa się z samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej,  

samorządu gimnazjum oraz samorządu szkół ponadgimnazjalnych tj. samorządu liceum 

ogólnokształcącego i samorządu zasadniczej szkoły zawodowej, które tworzą odpowiednio 

wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego  

i zasadniczej szkoły zawodowej. 

2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o ustalony przez siebie regulamin. 

3. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami  

i stawianymi wymogami, 

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

c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

d. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami,  

w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu, 

f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, rzecznika praw 

ucznia, 

g. prawo do posiadania własnych funduszy, które służą do finansowania 

działalności samorządu uczniowskiego. 

4. Organy wymienione w ust. 3 powinny rozpatrzyć wnioski złożone do nich przez Samorząd 

Uczniowski w okresie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu wniosku, a w przypadku 
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przedstawienia opinii poinformować o sposobie jej wykorzystania. 

5. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział w zebraniach 

klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej z głosem doradczym. 

 

§ 26A. 

 

1. Samorząd Uczniowski może wybrać na zebraniu ogólnym rzecznika praw ucznia. 

2. Rzecznik praw ucznia ma obowiązek: 

a. egzekwować przestrzeganie prawa ucznia przez uczniów i pracowników 

zespołu, 

b. współdziałać z samorządem, nauczycielami, dyrekcją w celu właściwego 

przestrzegania praw ucznia jak i rozwiązywania problemów w tym zakresie, 

c. inicjować działania w zespole na rzecz upowszechniania praw ucznia. 

3. Rzecznik praw ucznia ma prawo do wnoszenia propozycji zmian w organizacji zespołu. 

 

3.6. Współdziałanie organów 

§ 27. 

1. Wszystkie organy zespołu współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 

swoich kompetencji. 

2. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

3. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 

Dyrektorowi Zespołu. 

4. Organy zespołu mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Zespołu poprzez 

swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej,  

a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu. 

6. Dyrektor Zespołu jest obowiązany informować inne organy zespołu o działalności 

pozostałych organów na spotkaniach organizowanych z własnej inicjatywy lub  

z inicjatywy organów. 

7. Dyrektor Zespołu jest obowiązany do rozstrzygania konfliktów między poszczególnymi 

organami. W szczególnych przypadkach rozstrzygnięcie może nastąpić na wspólnym 

posiedzeniu organów zespołu. 

8.  

 

4. Prawa i obowiązki rodziców 

4.1. Prawa rodziców 

§ 28. 

1. Rodzice mają prawo do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swych dzieci, ich 
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zachowania, postępów w nauce a także uzyskiwania porad w sprawach wychowania  

i dalszego kształcenia swych dzieci. 

2. Informację o zachowaniu, postępach ucznia w nauce oraz innych sprawach dotyczących 

wychowania, rodzice/prawni opiekunowie mogą uzyskać podczas: 

a. konsultacji ustalonych przez nauczyciela lub wychowawcę, 

b. okresowych zebrań klasowych, 

c. ogólnych spotkań z dyrekcją zespołu, 

d. w każdym czasie o ile to nie koliduje z zajęciami lekcyjnymi nauczyciela lub 

wychowawcy. 

3. Współuczestniczenia w realizacji programu wychowawczego zespołu. 

4. Zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w zespole  

i danej klasie. 

5. Zapoznania się z programami nauczania, przepisami dotyczącymi oceniania, 

klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. 

6. Wychowawcy oddziałów i inni nauczyciele są zobowiązani z własnej inicjatywy  

oraz polecenia Dyrektora Zespołu informować rodziców (względnie Radę Rodziców) o: 

a. zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych w danym oddziale  

i zespole,  

b. przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, 

c. przepisach bezpieczeństwa nauki, 

d. przepisach dotyczących rodziców i dzieci. 

 

§ 29. 

1. Rodzice mają prawo wnieść skargę do Dyrektora Zespołu w przypadku łamania praw 

ucznia bądź rodzica. 

2. Skarga powinna być wniesiona w formie pisemnej do sekretariatu zespołu. 

3. Rodzic składający skargę ma prawo otrzymać odpowiedź w tej samej formie jakiej złożył 

skargę. 

4. Skarga powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni od daty złożenia. 

5. Szczegółowe zasady przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków określa stosowna 

Procedura Dyrektora Zespołu. 

6. Rodzice mają prawo do wyrażania opinii na temat pracy zespołu do Dyrektora Zespołu. 

7. Dyrektor Zespołu jest zobowiązany do poinformowania rodzica o sposobie wykorzystania 

opinii wymienionej w ust. 5. 

 

4.2. Obowiązki rodziców 

§ 30. 

1. Rodzice dzieci w wieku do 6 i 7 lat włącznie lub upoważnione przez nich osoby mają 

obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły. 

2. Rodzice (lub upoważnione przez nich osoby) dzieci uczęszczających do przedszkola mają 

obowiązek przyprowadzenia dziecka bezpośrednio do sali zajęć i odebrania po zajęciach  

z sali. 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia 

czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły i zapewnienia regularnego 

uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 

4. Rodzice są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających 
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przygotowanie się do zajęć szkolnych. 

5. Rodzice dziecka są zobowiązani do bezzwłocznego informowania wychowawcy oddziału, 

świetlicy o nieobecności dziecka na zajęciach oraz o przyczynie tej nieobecności. 

 

 

§ 31. 

1.  Rodzice dziecka/ucznia dojeżdżającego do zespołu są zobowiązani do: 

a. doprowadzenia dzieci 5, 6 i 7 letnich do autobusu i odbioru po powrocie  

ze szkoły, 

b. wyjaśniania sytuacji konfliktowych najpierw z opiekunem i wychowawcą  

a następnie z Dyrektorem Zespołu, 

2. Rodzice dziecka/ucznia dojeżdżającego do zespołu odpowiadają za: 

a. bezpieczeństwo dziecka do chwili wejścia dziecka do autobusu i od chwili, gdy 

po skończonych zajęciach wysiądzie z autobusu, 

b. bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym, a nie zapisanych do 

świetlicy, 

c. bezpieczeństwo dzieci nie stosujących się do zaleceń nauczycieli, opiekunów, 

d. punktualne przybycie dziecka na przystanek w miejscu zamieszkania, 

3. Rodzice dziecka/ucznia dojeżdżającego do zespołu mogą: 

a. zgłaszać informację o przypadku niedogodnych warunków jazdy dla dzieci 

(dotyczące m.in. czasu kursów autobusów, zbyt dużego tłoku w autobusie)  

do Dyrektora Zespołu, 

b. nie posyłać dzieci do szkoły w przypadku bardzo złych warunków 

atmosferycznych (zamiecie, duży mróz, itp.). 

 

 

 

5. Organizacja zespołu 

5.1. Postanowienia ogólne 

§ 32. 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określają arkusze organizacji przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum 

ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej i szkolnego schroniska 

młodzieżowego. 

2. Dyrektor Zespołu opracowuje, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, arkusze 

organizacji przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, 

zasadniczej szkoły zawodowej i szkolnego schroniska młodzieżowego, które zatwierdza 

organ prowadzący zespół. 

§ 33. 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 

sierpnia następnego roku. 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich są zgodne z ustaleniami właściwego ministra 

ds. oświaty. 



Statut Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza – stan prawny na 1 września 2016 r. 

 

21 

 

3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych w § 34 ust. 

2. 

4. Ustala się podział roku szkolnego na dwa okresy: 

a. I okres z klasyfikacją śródroczną – do końca stycznia, 

b. II okres z klasyfikacją roczną, zgodnie z organizacją roku szkolnego. 

 

 

 

5.1a. Obowiązek szkolny 
 

§ 33 A. 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które  

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli  

a.  korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

b. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno 

– pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających 

kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – 

pedagogicznych. 

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.  

4. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione  

z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 

5. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci od 

najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia. 

6. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

dyrektor zespołu dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 5. 

Może to nastąpić w przypadku: 

c. gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone  

w różnych rocznikach, 

d. dzieci są spokrewnione, 

e. konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci. 

7. Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor publicznej szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 

8. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów złożony w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. 

9. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego. 

10. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

11. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na 

wniosek rodziców/prawnych opiekunów złożony w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 7 lat. 

12. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek  

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa w ust. 
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11 i 12 składa się nie później niż do 31 sierpnia. 

13. Do wniosku, o którym mowa w ust. 11 i 12 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia 

spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. 

§ 33 B. 

1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie 

decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na 

wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 

ust. 8 – 14 ustawy o systemie oświaty. 

2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie , jak w ust. 1 może otrzymać 

świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na 

podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor 

zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. 

3. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży 

upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – 

wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 33 C. 

1. Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi 

szkolnemu są obowiązani do: 

f. dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

g. zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, 

h. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, 

i. informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły  

w obwodzie której dziecko/uczeń mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza 

szkołą obwodową. 

 

 

5.2. Przedszkole 

§ 34. 

6. Przedszkole jest czynne od 7
00

 do 15
00

. 

7. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8
00

 - 13
00

, a także ze względów 

organizacyjnych od 8
00

- 14
00

. 

8. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału przedszkolnego określa realizację zajęć w ramach 

bezpłatnych pięciu godzin, pozostałe zajęcia prowadzone w przedszkolu są zajęciami 

dodatkowymi, które uchwałą Rady Gminy Grabowiec zostały z zwolnione dodatkowych 

opłat. 

9. Przerwa w pracy przedszkola trwa: od 1 lipca do 31 sierpnia. 

10. Dzienny czas pracy i terminy przerw w pracy przedszkola może zmienić organ prowadzący 

na wniosek Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej.  

§ 35. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci 
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zgrupowanych według zbliżonego wieku. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

 

§ 36. 

1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie 

programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez 

dyrektora. W przedszkolu jest realizowany Program Wychowawczy „Wspólna przyszłość”  

i Program profilaktyki. 

2. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia 

dodatkowe: nauka języka angielskiego, zajęcia umuzykalniając, rytmika. 

3. Dyrektor Zespołu podejmuje decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych i dydaktyczno – 

wychowawczych w grupach międzyoddziałowych. 

4. Grupa międzyoddziałowa może być tworzona w godzinach od 7
00

 do 8
00

 i od 13
00

 do 15
00

 

w celu zapewnienia opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły autobusami wcześnie 

rano i później odbieranymi z przedszkola. 

5. W okresie niskiej frekwencji dzieci (okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. 

długie weekendy, ferie zimowe) Dyrektor Zespołu może zlecić łączenie oddziałów  

z zachowaniem liczebności w grupie. 

6. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe, zorganizowane na wniosek rodziców są odpłatne. 

7. Wysokość opłat i sposób uiszczania opłat za zajęcia dodatkowe reguluje umowa zawarta 

pomiędzy Dyrektorem Zespołu a rodzicem/prawnym opiekunem. 

 

5.3. Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące  

i zasadnicza szkoła zawodowa 

§ 37. 

1. Szkoły wchodzące w skład zespołu realizują cele i zadania statutowe  

z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej 

dydaktyki, uwzględniając tradycje Zespołu. 

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest 

podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w zespole. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum 

ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w danym roku szkolnym uczą się wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych planem 

nauczania i szkolnym zestawem programów nauczania. 

4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są: 

a. obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem 

nauczania, 

b. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

c. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym: 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

- zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia  

w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

d. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

e. zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor zespołu, za zgodą organu 

prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

5. Zajęcia w szkole prowadzone są: 
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a. w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad 

podziału na grupy, 

b. w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia 

artystyczne, techniczne, 

c. w toku nauczania indywidualnego, 

d. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania, 

e. w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą, 

f. w formie zajęć pozalekcyjnych: koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia 

wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

g. w systemie wyjazdowym w strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: 

wycieczki turystyczne i krajoznawcze, obozy wędrowne, zielone szkoły, wymiany 

międzynarodowe.  

6. Dyrektor Zespołu na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić 

proces dydaktyczny o inne formy zajęć, nie wymienione w ust. 4. 

7. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są 

na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień  

i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie 

do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły  

z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli. 

8. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki oraz na 

zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych. 

9. Podział na grupy, o którym mowa w ust. 8 jest obowiązkowy na zajęciach z języków 

obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, 

w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

10. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 

uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 8 można dokonywać za 

zgodą organu prowadzącego zespół. 

11. Zajęcia z wychowania fizycznego począwszy od klasy czwartej prowadzi się w grupach 

liczących od 12 do 26 uczniów. 

12. Zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV – VI szkoły podstawowej i wszystkich klasach 

gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkole zawodowej mogą być 

prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

13. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum przed zakończeniem roku szkolnego dokonują 

wyboru rodzaju zajęć artystycznych technicznych z oferty tych zajęć zaproponowanych 

przez Dyrektora Zespołu, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i po uwzględnieniu 

możliwości organizacyjnych szkoły. 

14. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują 

wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego, z ofert tych zajęć 

zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym  

i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy 

sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji 

sportowych danego środowiska lub szkoły. 

15. Zajęcia, o których mowa w ust. 13 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, 

pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach: 

a. zajęć sportowych,  

b. zajęć rekreacyjno – zdrowotnych, 

c. zajęć tanecznych,  

d. aktywnych form turystyki. 

16. Na zajęciach edukacyjnych i z technologii informacyjnej dokonuje się podziału na grupy  

w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może 

przekroczyć liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.  

17. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie 

ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale 
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liczącym więcej niż 30 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń. 

18. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego. 

19. Uczniom danego oddziału klasy V i VI szkoły podstawowej, uczniom gimnazjum, liceum 

ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej organizuje się zajęcia z zakresu 

wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa  

w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym 5 

godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

20. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.18, jeżeli jego 

rodzice/prawni opiekunowie zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw 

wobec udziału ucznia w zajęciach. 

21. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

22. Uczniowie klas pierwszych  gimnazjum wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają 

deklarację wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na: 

a. poziomie III.0 – dla początkujących, 

b. poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę. 

23. Zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

24. Liczba uczniów w klasach I – III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności 

przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

25. W przypadku zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I – III dyrektor 

zespołu jest obowiązany: 

a. dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu oddziałowej rady rodziców, lub 

b. zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale. 

 

§ 38. 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w przypadku: 

a. posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor zespołu, na wniosek rodzica/prawnego opiekuna 

lub pełnoletniego ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany 

uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia  

z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. 

Zasady oceniania określa przedmiotowy system oceniania. 

b. posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na 

zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor zespołu zwalnia ucznia z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką 

nauczyciela, chyba, że rodzice/prawni opiekunowie ucznia złożą oświadczenie  

o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego.  

W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona’. 

2. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia  

z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Zespołu. 

3. Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia 

oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  

i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego.  

W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 



Statut Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza – stan prawny na 1 września 2016 r. 

 

26 

 

„zwolniony” albo „zwolniona’. 

4. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać 

lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku 

przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców/prawnych 

opiekunów pozytywnie zaopiniowanych przez Dyrektora Zespołu. 

5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego 

egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, 

na udokumentowany wniosek Dyrektora Zespołu, może zwolnić ucznia z obowiązku 

przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części. 

Dyrektor Zespołu składa wniosek w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami 

ucznia. 

§ 39. 

Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia, w drodze decyzji 

administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku 

nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 

 

§ 40. 

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu uniemożliwiając dostęp do treści, które mogą 

stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania 

zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

 

§ 41. 

1. Organizację stałych, obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej określa ogólny przydział 

czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. 

3. Organizację pracy przedszkola określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Zespołu na 

wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, zasad 

określonych w niniejszym statucie oraz oczekiwań rodziców. 

4. Szczegółowy rozkład dnia dla oddziału przedszkola – na podstawie ramowego rozkładu 

dnia – z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, ustala wychowawca. 

 

 

 

5.4. Czas trwania zajęć 

§ 42. 

1. Godzina zajęć w przedszkolu i świetlicy szkolnej trwa 60 minut. 
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2. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu dodatkowo (nauka m.in.: języka obcego, 

religii) powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić 

odpowiednio:  

a. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut, 

b. z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut. 

3. Godzina lekcyjna w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym  

i zasadniczej szkole zawodowej trwa 45 minut. 

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora Zespołu, dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

5. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w § 41 

ust. 2. 

 

5.5. Zajęcia pozalekcyjne 

§ 43. 

1. W zespole mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne, z inicjatywy różnych organów  

a także rodziców. 

2. Zasady prowadzenia i wymiar zajęć określa Dyrektor Zespołu. 

3. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych, w tym zajęć pozalekcyjnych lub imprez, 

przez inne podmioty, za zgodą Dyrektora Zespołu.  

 

5.6. Organizacja wycieczek 

§ 44. 

1. Zespół sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami podczas zajęć poza terenem zespołu  

w trakcie wycieczek organizowanych przez zespół. 

2. Wycieczka z dziećmi bądź uczniami poza teren zespołu może się odbyć pod 

warunkiem: 

a. zgłoszenia zamiaru wyjazdu (wyjścia) Dyrektorowi Zespołu – poprzez 

wypełnienie karty wycieczki co najmniej na dwa dni przed terminem wycieczki 

lub wpisu do rejestru wycieczek w dzienniku zajęć, 

b. uzyskania zgody Dyrektora Zespołu, 

c. uzyskania pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów), za wyjątkiem 

przypadku wycieczek przedmiotowych organizowanych na terenie Grabowca  

w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

d. zabezpieczenia jednego opiekuna dla grupy liczącej do 30 uczestników  

(w przypadku wycieczki w obrębie Grabowca), dla grupy liczącej do 15 

uczestników (w przypadku wycieczki poza teren Grabowca), 

e. dokonania podziału kompetencji między kierownikiem wycieczki a opiekunami, 

f. zapoznania uczestników wycieczki z trasą i programem wycieczki oraz zasadami 

bezpieczeństwa i higieny, 

g. zabezpieczenia przenośnej apteczki, 

h. zabezpieczenia wyżywienia i noclegów, 

i. ubezpieczenia uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Do wykonania zadań ujętych w ust. 2 zobowiązany jest kierownik wycieczki. 

Kierownik wycieczki składa pisemne stosowne oświadczenie, którego wzór określa 
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Dyrektor Zespołu.  

4. Kierownik wycieczki do karty wycieczki dołącza oświadczenie, które zostało opisane 

w ust. 3 oraz listę uczestników. Lista uczestników w przypadku zmiany powinna być 

skorygowana najpóźniej w dniu wyjazdu. 

5. Kierownik wycieczki (względnie upoważniony przez niego opiekun) zobowiązany jest 

sprawdzić stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu,  

w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

6. W rajdach rowerowych mogą uczestniczyć tylko uczniowie posiadający kartę 

rowerową. 

7. W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie,  

w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

8. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi  

a także w godzinach 22ºº – 6ºº. 

9. W wycieczkach autokarowych ogólna liczba uczestników i opiekunów nie może być 

większa od ilości miejsc siedzących w autobusie. 

5.7. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć  

w gimnazjum, liceum ogólnokształcącym i zasadniczej szkole 

zawodowej związanych z wyborem kierunku kształcenia 

§ 45. 

1. Uczniowie gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej objęci 

są systemem doradztwa oraz zajęciami związanymi z wyborem kierunku kształcenia –  

w skrócie edukacją zawodową. 

2. Edukacja zawodowa obejmuje: 

a. organizowanie wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy, 

b. organizowanie spotkań z: 

- psychologiem, 

- pedagogiem, 

- doradcą zawodowym, 

- przedstawicielem urzędu pracy, 

- przedstawicielami różnych zawodów, 

- przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, wyższych uczelni, 

c. organizowanie odpowiednich konkursów klasowych, międzyoddziałowych  

i szkolnych, 

d. stwarzanie możliwości uczestnictwa w zawodach i konkursach organizowanych 

przez różne instytucje umożliwiających doskonalenie umiejętności uczniów, 

e. organizowanie wycieczek do szkół ponadgimnazjalnych, wyższych uczelni, 

f. uczestniczenie w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych, salonach 

maturzystów, 

g. umożliwienie prezentowania szkół ponadgimnazjalnych na terenie gimnazjum, 

h. gromadzenie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych uczelniach, 

i. gromadzenie informacji o zawodach, 

j. organizowanie zajęć dodatkowych służących rozwijaniu zainteresowań uczniów 

oraz doskonaleniu zdolności, 

k. zapoznanie ze strukturą szkolnictwa w Polsce, 

l. dostarczanie informacji na temat Unii Europejskiej. 

3. Organizacją edukacji zawodowej zajmują się: 

a. wicedyrektor zespołu,  

b. wychowawcy klas, 

c. nauczyciele, 

d. bibliotekarze, 
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e. doradca zawodowy. 

4. Osoby wymienione w ust. 3 powinni ściśle ze sobą współpracować podczas realizacji 

edukacji zawodowej. 

§ 46. 

1. Do zadań wicedyrektora zespołu należy: 

a. koordynowanie działań w zakresie edukacji zawodowej na szczeblu szkoły, 

b. przydzielanie zadań poszczególnym osobom realizującym edukację zawodową, 

c. stwarzanie odpowiednich warunków do realizacji edukacji zawodowej, 

d. nadzór nad realizacją edukacji zawodowej.  

2. Do zadań wychowawcy klasy należy m.in.: 

a. opracowanie wspólnie z uczniami, rodzicami i nauczycielami planu realizacji 

edukacji zawodowej obejmującego cały okres nauki w szkole, 

b. modyfikowanie opracowanego planu w razie zaistniałej potrzeby, 

c. sukcesywne realizowanie wspólnie z nauczycielami i rodzicami planu. 

3. Plan wymieniony w ust 2 pkt a powinien obejmować realizację m.in. zadań ujętych  

w § 44 ust. 2. 

4. Do zadań nauczycieli zajęć edukacyjnych należy m.in.: 

a. aktywne współdziałanie z wychowawcą klasy w realizacji edukacji zawodowej,  

b. dokonanie modyfikacji realizowanego programu nauczania w celu ujęcia 

realizacji edukacji zawodowej stosownie do możliwości realizacji i charakteru 

zajęć. 

5. Do zadań bibliotekarzy należy m.in.: 

a. gromadzenie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych uczelniach, 

b. gromadzenie informacji o zawodach, 

c. wskazywanie możliwości zawodowych po przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej. 

6. Bibliotekarze powinni gromadzić i udostępniać informacje wymienione w ust. 5 pkt a, b  

w formie drukowanej i elektronicznej. 

 

 

5.8. Biblioteka szkolna 

§ 47. 

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

i uczniów oraz zadań dydaktyczno – wychowawczych zespołu, doskonaleniu warsztatu 

pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców  

oraz gromadzeniu wiedzy o regionie. 

2. W zespole funkcjonują dwie biblioteki: 

a. na potrzeby uczniów szkoły podstawowej, 

b. na potrzeby uczniów gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Biblioteki posiadają samodzielne lokale. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają 

gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w kąciku czytelniczym 

i wypożyczanie ich. 

4. Z biblioteki mogą korzystać: dzieci, uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy zespołu, 

rodzice a także uczniowie. 

5. Godziny pracy biblioteki 7.30 – 14.00. Godziny pracy biblioteki mogą być zmieniane przez 

Dyrektora Zespołu w związku ze zmianą organizacji zespołu lub ruchem kadrowym. 

6. W bibliotekach jest dostępny katalog alfabetyczny i rzeczowy zbiorów. 
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7. Biblioteki dokumentują wypożyczenia zbiorów za pomocą programu MOL. 

8. W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. 

9. W bibliotece funkcjonuje Gminny Punkt Informacji Europejskiej. 

 

§ 48. 

1. Do zadań bibliotekarza należy: 

a. udostępnianie książek i innych źródeł informacji,  

b. propagowanie książek i innych źródeł informacji, 

c. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną, 

d. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci i uczniów  

oraz wyrabianie i pogłębianie u dzieci i uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

e. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną, 

f. pełnienie bibliotecznej służby informatycznej, 

g. prowadzenie edukacji czytelniczo – medialnej uczniów szkoły podstawowej,  

gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zgodnie ze szkolnym zestawem 

programów nauczania i w wymiarze określonym przez Dyrektora Zespołu, 

h. współpraca z uczniami m.in. poprzez pracę z aktywem bibliotecznym, 

i. współpraca z wychowawcami oddziałów m.in. poprzez podejmowanie 

wspólnych zadań do realizacji, wymiany informacji o wychowankach, 

j. współpraca z nauczycielami m.in. poprzez podejmowanie wspólnych zadań do 

realizacji, prowadzenie strony internetowej biblioteki, 

k. współpraca z rodzicami m.in. poprzez: indywidualne kontakty dotyczące 

korzystania dzieci bądź uczniów z biblioteki, pedagogizację rodziców, 

l. współpraca z gminną biblioteką i innymi w zakresie wymiany informacji, 

wypożyczania źródeł, organizowania wycieczek.  

2. Szczegółowy sposób realizacji zadań ujętych w ust.1 bibliotekarz zawiera w rocznym 

planie. 

3. Roczny plan pracy bibliotekarza zatwierdza do realizacji Dyrektor Zespołu. 

4. Ponadto bibliotekarz jest odpowiedzialny za: 

a. gromadzenie zbiorów, 

b. opracowanie biblioteczne zbiorów, 

c. planowanie i sprawozdawczość, 

d. aktualizację katalogów: alfabetycznego i rzeczowego. 

 

§ 49. 

1. Samorząd Uczniowski wspólnie z bibliotekarzami organizuje raz w roku – w budynku 

zespołu – targi używanych podręczników. 

2. Dyrektor Zespołu wyznacza termin przeprowadzania targów, względnie może wprowadzić 

inne formy organizacyjne umożliwiające obrót używanymi książkami. 
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5.8a. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej 
 

§ 49A. 

1. Podręczniki, materiały  edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano  

z dotacji celowej MEN są własnością szkoły. 

2. Ilekroć mowa o: 

a. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,  

a zakupiony z dotacji celowej, 

b. materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub 

elektroniczną, 

c. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów 

służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są 

uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym. 

4. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane  

w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad 

ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283). 

5. Biblioteka nieodpłatnie: 

a. wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową, 

b. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać 

elektroniczną, 

c. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe. 

6.  Każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki. Czytelnikowi wydawana jest 

karta biblioteczna. 

7. Przy odbiorze karty czytelniczej uczeń podpisuje zobowiązanie do przestrzegania 

Regulaminu biblioteki. W przypadku czytelników do lat 15 wymagany jest podpis 

rodzica/opiekuna prawnego, którzy wraz z podpisaniem zobowiązania ponoszą 

odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko. 

8. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych 

osobowych w Zespole Szkół im . Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. 

9. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej 

części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się  

z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla 

każdego ucznia, wprowadza ich do księgi inwentarzowej, wpisuje w karty biblioteczne. 

Wydania podręczników i materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dokonuje bibliotekarz. 

Potwierdzenia odbioru na kartach wypożyczeni kwitują rodzice/prawni opiekunowie. 

10. W terminie wskazanym przez nauczyciela/wychowawcę uczniowie zwracają wypożyczone 

podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów 

ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia. 

11.  Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych 

podręczników i materiałów edukacyjnych: 

a. czytelnicy są zobowiązani poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów 

bibliotecznych, 

b. czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostepnienia zbiorów winni zwrócić uwagę na ich 

stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub 

wychowawcy klasy, 

c. każdy uczeń ma obowiązek obłożenia w specjalnie do tego przeznaczone, przeźroczyste 
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foliowe okładki wszystkie wypożyczone z biblioteki podręczniki szkolne, 

d. zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych, 

e. uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych, 

f. z podręczników szkolnych i materiałów  edukacyjnych nie wyrywa się kartek, 

g. podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwie 

stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom. 

12. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego: 

a. uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki, 

b. zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego. 

13. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia 

wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych stwierdzonych przy ich 

zwrocie. 

14. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału  

edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym 

pisemnym wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich 

zakupu, zgodnie z cenami ogłoszonymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Wpłaty 

dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

15. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna 

instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji 

materiałów bibliotecznych. 

 

5.9. Świetlica szkolna i dowożenie dzieci/uczniów do zespołu 

§ 50. 

1. W zespole zorganizowana jest świetlica dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać  

w zespole ze względu na czas pracy ich rodziców/prawnych opiekunów lub dojazd do 

zespołu. Ze świetlicy mogą korzystać także inni uczniowie w przypadku świetlica 

dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. 

2. Uczeń może korzystać ze świetlicy szkolnej po uprzednim złożeniu odpowiedniego 

wniosku w sekretariacie zespołu przez jego rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Świetlica dysponuje trzema pomieszczeniami, z których jedno jest zarazem stołówką,  

w salach wywieszony jest regulamin świetlicy, plan pracy świetlicy, harmonogram zajęć  

w grupach, a także jadłospis. 

§ 51. 

1. Wychowawcy świetlicy zapewniają opiekę nad dziećmi, uczniami dojeżdżającymi przed  

i po zajęciach lekcyjnych. 

2. Wychowawcy świetlicy - a także inni wyznaczeni nauczyciele - odprowadzają dzieci  

i uczniów do autobusu szkolnego i opiekują się nimi w czasie oczekiwania na odjazd 

autobusu, a w szczególności: 

a. przyprowadzają dzieci z przedszkola oraz zapisane do świetlicy na co najmniej  

5 minut przed odjazdem autobusu, ustawiają je w kolejce od najmłodszego 

rocznika na terenie szkoły, pilnują porządku i przekazują nauczycielowi 

opiekującemu się podczas jazdy względnie wprowadzają do autobusu, 

b. mają obowiązek zwrócić uwagę tym uczniom, którzy nie są zapisani do świetlicy, 

a oczekują na autobus szkolny. 
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3. Wychowawcy świetlicy: 

a. udzielają pomocy w odrabianiu lekcji, 

b. rozwijają zainteresowania uczniów szczególnie w trzech dziedzinach: plastyki, 

muzyki, teatru, 

c. sprawują opiekę – w wyjątkowych sytuacjach – nad uczniami oddziałów 

wskazanych przez Dyrektora Zespołu. 

4. Wychowawcy świetlicy, w przypadku niewłaściwego zachowania dziecka i ucznia, 

zawiadamiają wychowawcę i rodziców, dokonując przy tym odpowiedniego zapisu  

w dzienniku lekcyjnym bądź zajęć danego oddziału oraz w dzienniku zajęć świetlicy. 

§ 52.  

1. Zespół zapewnia uczniom, dzieciom możliwość spożycia śniadania i obiadu  

w stołówce szkolnej. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Zasady korzystania ze stołówki, 

w tym wysokość opłat, ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Wójtem Gminy. 

§ 53. 

1. Nauczyciele opiekujący się dziećmi/uczniami dowożonymi autobusem: 

a. oczekują na autobus w ustalonym miejscu co najmniej 5 minut przed odjazdem 

autobusu, 

b. informują Dyrektora Zespołu o trudnościach wynikłych podczas dowożenia, 

c. w przypadku złych warunków atmosferycznych (gołoledź, zamieć, itp.,) 

dostosowują się do decyzji kierowcy autobusu dotyczącej dalszej jazdy, 

d. zwracają uczniom uwagę na odpowiednie oczekiwanie na autobus zarówno obok 

szkoły jak i w miejscu zamieszkania, a w szczególności na: 

- ustawienie uczniów w miejscu zamieszkania w kolejce i we właściwej 

odległości od jezdni, 

- ustawienie uczniów – w momencie oczekiwania na autobus po południu –  

w kolejce za ogrodzeniem, tj. na terenie zespołu. 

2. Nauczyciele opiekujący się dziećmi/uczniami dowożonymi autobusem zapewniają im 

właściwą opiekę m.in. poprzez: 

a. wpuszczanie dzieci/uczniów do autobusu w kolejności od najmłodszych do 

najstarszych, które w takiej samej kolejności zajmują miejsca siedzące  

w autobusie, 

b. stanie przy przednich drzwiach na zewnątrz autobusu (dzieci/uczniowie wsiadają 

i wysiadają tylko przednimi drzwiami),  

c. sprawdzanie czy wszystkie dzieci wsiadły i danie znaku kierowcy do odjazdu, 

d. otwieranie tylnych drzwi i wysiadanie jako pierwszy z autobusu, 

e. obserwowanie zachowania uczniów podczas wysiadania z autobusu, 

f. dopilnowanie, aby podczas jazdy dzieci do lat 12 nie siedziały na pierwszych 

siedzeniach, 

g. obserwowanie podczas jazdy wszystkich dzieci/uczniów w szczególności tych, 

którzy znajdują się na końcu autobusu, 

h. pilnowanie w trakcie jazdy porządku w autobusie. 

3. Nauczyciele opiekujący się dziećmi/uczniami dowożonymi autobusem w przypadku 

niewłaściwego zachowania dziecka/ucznia, zawiadamiają wychowawcę i rodziców, 

dokonując przy tym odpowiedniego zapisu w dzienniku lekcyjnym bądź zajęć danego 

oddziału oraz w dzienniku zajęć świetlicy. 
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§ 54. 

1. Świetlica powinna być czynna co najmniej od momentu przyjazdu dzieci do zespołu do 

godz. 7
55

 oraz po obiedzie do czasu odwiezienia dzieci do domu. 

2. Dyrektor Zespołu określa: 

a. czas pracy świetlicy zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji, 

b. wzór wniosku, o którym mowa w § 50 ust. 2.  

 

§ 55. 

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.  

2. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

 

 

5.10. Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

§ 56. 

1. W zespole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

dzieciom/uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Zespołu. 

3. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zespole są 

bezpłatne, a udział ucznia/dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny. 

 

§ 57. 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu i szkole polega na: 

a. diagnozowaniu środowiska ucznia, 

b. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia  

i umożliwianiu ich zaspokajania, 

c. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia, 

d. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

e. opracowaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno – 

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów 

edukacyjno – terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 

socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym,  

f. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów  

i rodziców, 

g. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  

z programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli 

w tym zakresie, 

h. wspieraniu uczniów, metodami aktywizującymi w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym kierunku, 

i. wspieraniu nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów w działaniach 
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wyrównujących szanse edukacyjne dzieci/uczniów, 

j. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostowanie tym wymaganiom, 

k. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

l. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

m. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych.  

2. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów, wynikających z: 

a. wybitnych uzdolnień, 

b. niepełnosprawności,  

c. niedostosowania społecznego, 

d. zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

e. specyficznych trudności w uczeniu się, 

f. zaburzeń komunikacji językowej, 

g. choroby przewlekłej, 

h. zaburzeń psychicznych, 

i. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

j. rozpoznawania niepowodzeń szkolnych, 

k. zaniedbań środowiskowych, 

l. trudności adaptacyjnych. 

3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zespole udzielają dzieciom/uczniom: 

a. nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem, 

b. specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, w szczególności: psycholog, logopeda, pedagog. 

4. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania 

pedagogiczne, których celem jest: 

a. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych, 

b. świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy z uczniem, 

c. realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego, 

d. dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno – pedagogicznej nauczyciel informuje  

o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego. 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, 

liceum ogólnokształcącym i zasadniczej szkole zawodowej jest udzielana z inicjatywy: 

a. ucznia, 

b. rodziców/prawnych opiekunów, 

c. poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

d. dyrektora zespołu/przedszkola, 

e. pielęgniarki szkolnej, 

f. nauczyciela wspierającego, 

g. pracownika socjalnego, 

h. asystenta rodziny, 

i. kuratora sądowego. 

7. Wychowawca klasy, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o konieczności 

objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.  

8. W celu organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu 

społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego dyrektor szkoły powołuje 

Zespół Wspomagający. 
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9. Zadaniem Zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w szkole. 

10. Koordynatorem pracy zespołu, o którym mowa w ust. 8 jest pedagog szkoły. 

11. Do zadań koordynatora należy: 

a. ustalanie terminów spotkań Zespołu, 

b. zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: Dyrektora Zespołu i wszystkich 

członków zespołu, z tygodniowym wyprzedzeniem, 

c. prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, 

d. nawiązywanie kontaktów z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży – ustala rozwiązania organizacyjne, jeśli wynika to  

z planu działań wspierających dla ucznia (czas zajęć, miejsce zajęć, liczba osób  

w grupie itp.). 

12. Na podstawie zaleceń Zespołu, Dyrektor Zespołu ustala formy, sposoby i okres udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne 

formy pomocy będą realizowane biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

13. O ustalonych formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej Dyrektor Zespołu informuje rodziców/prawnych opiekunów lub 

pełnoletniego ucznia w formie pisemnej. 

14. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w formie: 

a. systemowych działań mających na celu rozpoznawanie zainteresowań uczniów,  

w tym uczniów wybitnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na 

celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, 

b. działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów 

ich zaspokojenia, 

c. zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, 

d. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

e. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

f. zajęć socjoterapeutycznych, 

g. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli, 

h. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

i. porad dla uczniów, 

j. działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się  

w trudnej sytuacji życiowej. 

15. W zespole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania Indywidualnych potrzeb 

możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów. 

16. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów  

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznej oraz z opinii i orzeczeń 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

17. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej 

składa wniosek do wychowawcy objęcie ucznia opieką poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. 

18. W zespole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z uzdolnieniami  

i zainteresowaniami uczniów. 

19. Dyrektor Zespołu, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zgody na indywidualny tok 

nauki lub indywidualny program nauki. 

20. Organizowane w zespole konkursy, olimpiady, turnieje i  ich prezentacje stanowią formę 

rozwoju uzdolnień uczniów. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są 

specjalną opieką nauczyciela.  
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§ 58. 

1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 

a. dostosowaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, 

b. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia, 

c. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości  

i umiejętności ucznia, 

d. umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych, 

e. różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne 

trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli 

właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób. 

3. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica/prawnego opiekuna. 

4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych  

i oddziałowych. Dyrektor Zespołu wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej. 

5. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów biorących udział w zajęciach dydaktyczno 

– wyrównawczych może być niższa, niż określona w ust. 2. 

6. O zakończeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych decyduje Dyrektor Zespołu, po 

zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii 

wychowawcy. 

7. Nauczyciel zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  jest obowiązanych prowadzić 

dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać 

ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych 

formą pomocy. 

8. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeb. Są to: 

a. korekcyjno – kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono 

specyficzne  trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 

przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej, liczba uczestników zajęć wynosi 

do 5 uczniów, 

b. logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 

przygotowanie w zakresie logopedii, liczba uczestników zajęć wynosi do 4 

uczniów, 

c. socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane 

dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie 

społeczne, liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów. 

9. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno – kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

10. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 

11. O objęciu ucznia/dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi lub zajęciami 

specjalistycznymi decyduje Dyrektor Zespołu. 

12. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje Dyrektor 

Zespołu na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

13. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

14. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach 

odpowiadających liczbie uczniów w oddziale. 
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15. Zajęcia, o których mowa w ust. 13 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, 

posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu. 

16. W zespole zatrudniony jest pedagog, logopeda i doradca zawodowy, a w miarę potrzeb 

psycholog i specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych 

zajęć. 

17. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego zespół, za zgodą organu 

prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej oraz nauczyciela wspomagającego. 

18. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda, 

psycholog oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych, w terminach podanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców i stronie 

internetowej zespołu. 

19. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej udziela Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna  

– Nr 2 w  Zamościu. 

 

§ 59. 

1. W zespole kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla których poradnia 

psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym. 

2. Zespół zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości 

psychofizyczne uczniów/dzieci, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki 

dydaktyczne. 

3. Zespół organizuje zajęcia zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

4. Dla ucznia/dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół 

Wspierający o którym mowa w § 57 ust. 8 statutu, po dokonaniu wielospecjalistycznej 

oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program edukacyjno – 

terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”. 

5. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) zawiera: 

a. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, 

b. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym, 

c. formy i metody pracy z uczniem, 

d. formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomoc psychologiczno – 

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 

realizowane, 

e. działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, 

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół, 

f. zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, 

g. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia/prawnymi 

opiekunami w realizacji zadań zawartych w programie. 

6. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

7. Zespół, o którym mowa w § 57 ust.8 Statutu Zespołu, na miesiąc przed zakończeniem 
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zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje 

modyfikacji programu. 

8. W zespole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie: 

a. korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna), 

b. korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne), 

c. korekcyjno – kompensacyjne, 

d. terapii pedagogicznej. 

9. W zespole za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych. 

10. Nauczyciele, o których mowa w ust. 9 Statutu Zespołu: 

a. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie  

z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania  

i zajęcia, określone w programie, 

b. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą 

z uczniami niepełnosprawnymi, 

c. uczestniczą w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych  

w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów, 

d. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami 

niepełnosprawnymi, 

e. dyrektor zespołu, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, wyznacza zajęcia 

edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, 

realizowane wspólnie z innymi nauczycielami. 

 

§ 60. 

1. Dzieciom/uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym, a do szkoły indywidualnym 

nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie/obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 

organizuje Dyrektor Zespołu na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na 

podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor 

Zespołu organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie 

określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb 

edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów, a indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego są 

prowadzone przez jednego nauczyciela. 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania/przygotowania przedszkolnego prowadzi się  

w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym. 

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy 

kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające  

z ramowego planu nauczania, dostosowane do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

6. Na podstawie orzeczenia Dyrektor Zespołu ustala zakres, miejsce i czas 
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prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania/przygotowania przedszkolnego oraz 

formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

7. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania/przygotowania 

przedszkolnego realizowanych bezpośrednia z uczniem wynosi: 

a. dla dzieci przedszkola od 4 do 6 godzin i odbywa się w ciągu co najmniej  

2 dni, 

b. dla uczniów klasy I – III szkoły podstawowej od 6 do 8 godzin, 

c. dla uczniów klasy IV – VI szkoły podstawowej od 8 do 12 godzin, 

d. dla uczniów gimnazjum od 10 do 12 godzin, 

e. dla uczniów ponadgimnazjalnych od 12 do 16 godzin. 

8. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust.7 pkt b – e realizuje się w ciągu 

co najmniej 3 dni. 

9. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie 

utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem  

i zapewnieniem im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor Zespołu w miarę 

posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz 

aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu zespołu. 

5.11. Zasady udzielania i organizowania zajęć rewalidacyjnych 

§ 61. 

1. W zespole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – 

pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest  

w oddziale ogólnodostępnym. 

2. Zespół zapewnia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości 

psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne. 

3. Zespół organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

 

§ 62. 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można wydłużyć o jeden rok nauki w cyklu edukacyjnym 

okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

2. Decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego podejmuje w formie uchwały rada 

pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz zgody rodziców. 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie. 

4. Wniosek w formie pisemnej o wydłużenie etapu edukacyjnego składają rodzice/prawni 

opiekunowi ucznia do dyrektora zespołu w terminie do 15 lutego danego roku szkolnego. 

5. Decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego podejmuje Dyrektor Zespołu nie później niż do 

końca lutego w klasie III i VI szkoły podstawowej, w ostatnim roku nauki w gimnazjum  

i szkole ponadgimnazjalnej. 

6. Wydłużenie etapu edukacyjnego uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane  

w przypadku: 

a. braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, 

spowodowanym dysfunkcją ucznia, upośledzeniem w stopniu znacznym lub 

głębokim, usprawiedliwionymi nieobecnościami, 

b. psychoemocjonalną niegotowością ucznia do podjęcia nauki na kolejnym etapie 

edukacyjnym. 
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§ 63. 

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego,  

w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy: 18 rok życia – szkoła podstawowa, 21 

rok życia – gimnazjum, 24 – rok życia szkoła ponadgimnazjalna. 

 

§ 64. 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  

z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 

godziny dla ucznia, za zgodą organu prowadzącego wymiar godzin może być zwiększony. 

2. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor zespołu umieszcza w szkolnym planie 

nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia 

łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się co najmniej w dwóch dniach. 

 

§ 65. 

 

Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, na miesiąc przed zakończeniem zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

 

§ 66. 

1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej sprawdzianem, egzaminu przeprowadzanego 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej egzaminem gimnazjalnym, egzaminu 

maturalnego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie 

dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności. 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 

egzaminu maturalnego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega  

w szczególności na: 

a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu 

odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

b. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie 

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego, 

c. zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu 

danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego 

kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych. 

3. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania 
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sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub 

absolwenta orzeczenie w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania 

warunków i form przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu podaną do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego,  

w którym przeprowadzany jest sprawdzian/egzamin. 

4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 

§ 67. 

Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i zasadach określonych w Statucie Zespołu. 

 

 

 

 

6. Nauczyciele i inni pracownicy zespołu 

6.1. Postanowienia ogólne 

§ 68. 

1. W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, technicznych, 

administracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

3. Zakres obowiązków pracowników nie będących nauczycielami określa Kodeks Pracy, 

indywidualne zakresy czynności, wewnętrzne regulaminy, Statut Zespołu, zarządzenia 

Dyrektora Zespołu, oraz inne odrębne przepisy. 

§ 69. 

1. Zespół sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami przebywającymi w zespole podczas zajęć, 

bez względu na ich rodzaj. 

2. Podczas zajęć za opiekę nad dziećmi i uczniami odpowiedzialni są nauczyciele 

prowadzący te zajęcia, względnie nauczyciele sprawujący dozór. Natomiast w czasie 

oczekiwania na zajęcia lub na autobus szkolny odpowiedzialni za opiekę są nauczyciele 

dyżurni, wychowawcy świetlicy i pracownicy porządkowi. 

3. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim 

urządzeń technicznych mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci i uczniów, 

nauczyciel jest obowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów  

z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora zespołu. 

4. Wszyscy pracownicy a w szczególności nauczyciele wychowania fizycznego, fizyki, 

chemii, informatyki i techniki powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Wszyscy uczniowie jak i wszyscy pracownicy powinni przestrzegać szczegółowych 

regulaminów pracowni lub klasopracowni. 
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6.2. Zadania pracowników administracji i obsługi w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez zespół 

§ 70. 

1. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa 

dzieciom/uczniom w czasie zajęć organizowanych przez zespół. 

2. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani w szczególności do: 

a. reagowania na agresywne zachowanie uczniów (m.in. poprzez słowne 

upomnienie, doprowadzenie do wychowawcy, pedagoga lub do odpowiedniego 

wicedyrektora), 

b. bieżącego informowania wychowawcy bądź pedagoga lub odpowiedniego 

wicedyrektora o zagrożeniach bezpieczeństwa uczniów, 

c. zwracania uwagi na bezpieczeństwo rzeczy pozostawionych przez uczniów. 

3. Pracownicy tzw. porządkowi są zobowiązani dodatkowo do: 

a. zwracania uwagi, aby do pomieszczeń zespołu nie miały wstępu osoby 

postronne, 

b. nie wpuszczania do budynku osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu 

lub innych środków odurzających, 

c. bieżącego informowania pedagoga lub odpowiedniego wicedyrektora zespołu  

d. o sytuacjach konfliktowych, zakłóceniu i zagrożeniu porządku, 

e. zapobiegania nieuzasadnionemu wychodzeniu uczniów z budynku zespołu 

podczas przerw międzylekcyjnych a także zajęć lekcyjnych, 

f. współpracy z nauczycielami opiekującymi się dziećmi podczas oczekiwania na 

autobus szkolny. 

4. Pracownicy sekretariatu zobowiązani są dodatkowo do informowania rodziców o sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa dla ich dzieci. 

 

6.3. Wicedyrektor zespołu 

§ 71. 

1. W zespole tworzy się jedno stanowisko wicedyrektora zespołu. 

2. Do kompetencji wicedyrektora należy: 

a. organizacja pracy wychowawczo – opiekuńczej w zespole, 

b. sprawowanie nadzoru pedagogicznego wg planu, 

c. opracowanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych 

zmian po wszelkich zmianach organizacyjnych, 

d. opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli pełnionych podczas przerw 

międzylekcyjnych, 

e. rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas 

przerw międzylekcyjnych, 

f. sprawuje szczególną opiekę nad młodymi nauczycielami oraz rozpoczynającymi 

pracę nadzór Zespole, 

g. bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizowanych zadań zleconych 

nauczycielom, 

h. opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas, 

i. opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego, 

j. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                      
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w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji, 

k. opracowywanie na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

l. kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstawy 

programowej nauczanego przedmiotu, 

m. kontrolowanie poprawności prowadzenia dziennika lekcyjnego przez 

wychowawcę oddziału i nauczycieli, 

n. kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania, 

o. kontrolowanie  pracy pracowników obsługi, 

p. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne, 

q. prowadzenie rejestru wypadków i omawianie z pracownikami zespołu 

okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustalanie środków niezbędnych do 

zapobieżenia im, 

r. organizacja konkursów klasowych, szkolnych i kuratoryjnych oraz koordynacja 

konkurów zewnętrznych, 

s. organizacja imprez i wycieczek dzieci/uczniów zespołu, 

t. organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 

u. prowadzenie wstępnych instruktaży bezpieczeństwa i higieny warunków pracy 

dla studentów – praktykantów i pracowników rozpoczynających pracę, 

v. prowadzenie księgi uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz ewidencji 

dzieci z obwodu szkoły podstawowej i gimnazjum, 

w. nadzór nad zajęciami rewalidacyjnymi i innymi z uczniami specjalnej troski, 

x. nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi w zespole, 

y. rekrutacja, przeniesienia do szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum 

ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej, 

z. nadzór nad realizacją rekrutacji do przedszkola oraz realizacji opłat za 

korzystanie z przedszkola. 

3. Wicedyrektor zespołu: 

a. przeprowadza szkoleniowe rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego, 

b. opracowuje szkolny zestaw podręczników, 

c. rozpatruje wnioski o pomoc socjalną uczniów i ich rodziców, 

d. nadzoruje przeprowadzanie sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, 

e. opiniuje dzieci z przedszkola, uczniów szkoły podstawowej, 

f. nadzoruje ubezpieczenie dzieci/uczniów zespołu od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, 

g. prowadzi nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum, 

h. nadzoruje organizację i działalność biblioteki, świetlicy, oraz dowożenie 

dzieci/uczniów do zespołu, 

i. sprawuje nadzór nad Samorządem Uczniowskim i innymi organizacjami 

uczniowskimi, 

j. współpracuje z Radą Rodziców, 

k. wykonuje inne prace powierzone przez Dyrektora Zespołu. 

4. Wicedyrektor zespołu, który dłużej pełni swoje obowiązki, zastępuje Dyrektora Zespołu  

w razie jego nieobecności.  

5. Ze względu na rodzaj wykonywanych obowiązków przez wicedyrektorów, organ 

prowadzący ustalił obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć do: 

a. 6 – godzin lekcyjnych dla wicedyrektora ds. przedszkola, szkoły podstawowej, 

gimnazjum, 

b. 9 – godzin lekcyjnych dla wicedyrektora ds. szkół ponadgimnazjalnych.  
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6.4. Zespoły wychowawcze, przedmiotowe, oddziałowe 

§ 72.  

1. Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły przedmiotowe dla nauczycieli zbliżonych 

przedmiotów. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora 

Zespołu na wniosek zespołu. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

a. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych  

a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

b. wspólne opracowania szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów 

badania wyników nauczania, 

c. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

d. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, 

warsztatów szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

e. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych  

i eksperymentalnych programów nauczania, 

f. zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych, takich jak: wystawy, konkursy, 

inscenizacje, imprezy sportowe, wycieczki. 

4. Zespół przedmiotowy pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Przewodniczący zespołu jest 

odpowiedzialny za opracowanie planu w terminie do 1 września każdego roku szkolnego. 

5. W zespole działają następujące zespoły przedmiotowe: 

a. edukacji przedszkolnej, 

b. edukacji wczesnoszkolnej, 

c. humanistyczny, 

d. matematyczno – przyrodniczy, 

e. artystyczny. 

6. Dyrektor Zespołu może tworzyć inne zespoły zadaniowe, wynikające z organizacji  

i potrzeb szkoły. 

7. W zespole powołuje się doraźne zespoły nauczycieli, których zadaniem jest wybór 

podręcznika, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na cykl kształcenia.  

8. Ustaleń zespoły dokonują w terminie do 31 maja danego roku szkolnego. 

9. W skład osobowy zespołów, o których mowa w ust. 7 wchodzą: 

a. dla klas I – III szkoły podstawowej wszyscy nauczyciele uczący w poszczególnych 

oddziałach, 

b. pozostałe odrębne zespoły tworzą zatrudnieni w szkole nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów/zajęć edukacyjnych. 

10. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 7 należy przygotowanie wspólnie propozycji: 

a. jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, 

b. jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania 

obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziom nauczania języka obcego 

w klasach, w grupach oddziałowych lub międzyklasowych. 

 

§ 73. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół oddziałowy. 

2. Pracą zespołu oddziałowego kieruje wychowawca oddziału.  

3. Zadaniem zespołu oddziałowego jest: 

a. dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeby dla 
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danego oddziału zestawu programów nauczania i podręczników, 

b. występowanie z wnioskiem o dokonanie zmian w zestawie programów nauczania 

dla danego oddziału, 

c. przeprowadzanie diagnozy wstępnej (analiza dokumentacji, diagnoza na 

podstawie obserwacji w pierwszym miesiącu nauki), 

d. planowanie działań o charakterze interdyscyplinarnym, 

e. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

f. analiza orzeczeń i opinii PPP przedkładanych przez rodziców uczniów. 

Opracowywanie indywidualnych programów dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 

g. uzgadnianie wspólnych działań związanych z organizowaniem projektów 

edukacyjnych, 

h. ustalanie ocen uczniów z zachowania danego oddziału klasowego przed 

zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, 

i. analizowanie postępów i osiągnięć uczniów danego oddziału klasowego, 

j. doskonalenie swojej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, otwarte 

zajęcia, lekcje koleżeńskie, opracowywanie narzędzi badawczych, 

k. organizowanie przedmiotowych konkursów wiedzy, 

l. opiniowanie programu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku  

w szkole, 

4. Zespół programowy pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Przewodniczący zespołu jest 

odpowiedzialny za opracowanie planu w terminie do 1 września każdego roku szkolnego. 

 

§ 74. 

1. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze dla nauczycieli prowadzących zajęcia na 

poziomie danego etapu edukacyjnego. 

2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora 

Zespołu na wniosek zespołu. 

3. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują: 

a. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programu wychowawczego, 

b. analizowanie i ocenianie realizacji programu wychowawczego, 

c. ocenienie efektów pracy wychowawczej, 

d. organizowanie spotkań w celu wymiany doświadczeń, 

e. współdziałanie w organizowaniu sal lekcyjnych, świetlicy, 

f. wspólne opiniowanie projektów programów wychowawczych, zadań 

wychowawczych. 

4. Zespół wychowawczy pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Przewodniczący zespołu jest 

odpowiedzialny za opracowanie planu w terminie do 1 września każdego roku szkolnego. 

5. Zespół wychowawczy spotyka się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych 

problemów wychowawczych) z inicjatywy pedagoga lub Dyrektora Zespołu. 

 

 

6.5. Nauczyciele 

§ 75. 

1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami zespołu: dydaktyczną, wychowawczą  
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i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego 

rozwoju osobowego. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

a. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

b. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu 

nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod 

nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty 

realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, 

formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika  

i poinformowanie o nim uczniów, 

c. kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka, 

d. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie  

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

i światopoglądów, 

e. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie  

i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia, 

f. prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach, 

g. dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  

w uczeniu się potwierdzone opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

h. prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów, 

i. zgłaszanie zauważanych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy, 

j. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań 

przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych, 

k. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, 

rozpoznawanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą, 

l. udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału celem 

omawiania spraw związanych z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, 

m. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, 

n. aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, 

kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej, 

o. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

międzysekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji zespołu o nieobecności  

w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, 

p. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennik, arkuszy ocen i innej dokumentacji szkolnej 

oraz potwierdzanie jej własnoręcznym podpisem, 

q. przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów  

i rodziców, 

r. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze, 

s. kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowaniem 

godności osobistej ucznia, 
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t. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżącej wiedzy  

i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny, 

u. uzasadnianie wystawionych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym 

systemie oceniania, 

v. zachowania jawności ocen dla ucznia i rodzica, 

w. udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania, 

x. informowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych i rocznych 

klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych 

Zasadach Oceniania. 

3. Do obowiązków nauczycieli przedszkola należy dodatkowo: 

a. prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole, 

b. sporządzenie do 30 kwietnia i przekazanie rodzicom/prawnym opiekunom 

pisemnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

 

§ 76. 

1. Nauczyciel wykonuje obowiązki określone w Karcie Nauczyciela, w rozporządzeniach 

wydanych w oparciu o tę ustawę, w niniejszym Statucie, w Programie Wychowawczym 

„Wspólna Przyszłość”, w Programie Profilaktyki, w zarządzeniach Dyrektora Zespołu,  

w wewnętrznych regulaminach oraz w innych odrębnych przepisach. 

2. Nauczyciel odpowiednio w oparciu o statut, program wychowawczy, program profilaktyki, 

program rozwoju zespołu, opracowuje własny plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – 

opiekuńczej na każdy rok szkolny. 

3. Nauczyciel dwa razy w roku składa na posiedzeniu Rady Pedagogicznej sprawozdanie  

z pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do: 

a. potwierdzania przeprowadzenia zajęć poprzez wpisanie w dzienniku tematu  

i złożenia podpisu – najpóźniej bezpośrednio po zakończeniu zajęć, 

b. odniesienia do sekretariatu dziennika wychowawcy oraz innych zajęć 

prowadzonych w szkole. 

5. Nauczyciel prowadzi następującą dokumentację: 

a. dziennik lekcyjny elektronicznej, 

b. dziennik wychowawczy,  

c. dziennik zajęć pozalekcyjnych, 

d. sprawdziany umiejętności i wiedzy dzieci/uczniów, 

e. pakiet programowy, którego wzór określa Dyrektor Zespołu. 

6. Nauczyciel przechowuje sprawdziany umiejętności i wiedzy uczniów przez okres dwóch 

lat. 

 

§ 77. 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy. 

2. Nauczyciel odpowiedzialny jest za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece dzieci bądź uczniów. Realizuje to zadanie m.in. poprzez: 

a. dostosowanie sprzętu klasowego do wieku rozwojowego oraz potrzeb dziecka  

i ucznia, 

b. wdrażanie do kulturalnego zachowania się dzieci i uczniów na zajęciach  

oraz na terenie zespołu, 
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c. zapoznanie się z przepisami BHP oraz ich przestrzeganie, 

d. zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć – na 

pierwszej lekcji z danego przedmiotu, 

e. sprawdzanie obecności dzieci/uczniów na początku każdych zajęć, 

f. pełnienie dyżurów na korytarzu szkolnym i w innych pomieszczeniach. 

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego. Realizuje 

to zadanie m.in. poprzez: 

a. prowadzenie zajęć zgodnie z aktualnie obowiązującym programem nauczania, 

b. wykorzystanie pomocy dydaktycznych,  

c. prowadzenie wycieczek programowych, 

d. stosowanie aktywnych metod nauczania. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany dbać o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt 

szkolny. Zadania te realizuje m.in. poprzez: 

a. odpowiednie zabezpieczenie ww. pomocy i sprzętu przed kradzieżą bądź 

zniszczeniem, 

b. zgłaszanie konserwatorowi do naprawy sprzętu (w odpowiednim czasie), 

c. organizowanie co pewien czas konserwacji pomocy i sprzętu. 

5. Nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania 

m.in. poprzez: 

a. organizowanie konkursów przedmiotowych klasowych, międzyklasowych  

i międzyoddziałowych, 

b. prowadzenie kół zainteresowań, 

c. sprawowanie opieki nad redakcją gazetki szkolnej, 

d. sprawowanie opieki nad klubami i organizacjami, 

e. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do wprowadzania do kalendarza imprez, uroczystości  

i konkursów własnych zadań do samodzielnej lub grupowej realizacji. 

7. Nauczyciel bezstronnie, rzetelnie i sprawiedliwie ocenia bieżąca wiedzę i umiejętności 

uczniów, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny. 

8. Nauczyciel uzasadnia wystawiane oceny w sposób określony w przedmiotowym systemie 

oceniania. 

9. Nauczyciel udostępnia pisemne prace uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania. 

10. Nauczyciel jest zobowiązany do dokonania wyboru podręczników i programu nauczania 

lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, 

po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną. 

11. Nauczyciel udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych m.in. poprzez: 

a. prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – 

wyrównawczych, 

b. prowadzenie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, 

c. prowadzenie indywidualnych lub zbiorowych konsultacji, 

d. organizowanie samopomocy koleżeńskiej, 

e. zapoznanie się z sytuacją rodzinno – bytową ucznia. 

12. Nauczyciel udoskonala umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej 

m.in. poprzez: 

a. uczestniczenie w pracach zespołów przedmiotowych Rady Pedagogicznej, 

b. obserwowanie lekcji prowadzonej przez innego nauczyciela, w szczególności na 

wniosek Dyrektora Zespołu, 

c. uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez metodyków i liderów, 

d. uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Dyrektora Zespołu, 

e. uczestniczenie w kursach organizowanych przez ośrodki doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz wyższe uczelnie, 

f. realizowanie uchwały Rady Pedagogicznej w zakresie doskonalenia 

zawodowego, 

g. korzystanie z nowości wydawniczych i sprzętowych. 
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13. Obowiązkiem nauczyciela jest uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim 

roku nauki w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. 

14. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest 

realizować: 

a. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym 

przepisami dla danego stanowiska, 

b. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych zespołu, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, 

c. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  

i doskonaleniem zawodowym, 

d. inne zadania statutowe szkoły, wynikające z potrzeb wspierania ucznia lub potrzeb 

szkoły, zgodnie z poleceniem dyrektora, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Radą 

Pedagogiczna a Dyrektorem Zespołu. 

15. Nauczyciel jest zobowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione  

w ust. 14 pkt. b w okresie rocznym w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 

 

§ 78. 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do dopilnowania, aby po lekcji zostawić odpowiedni 

porządek w sali na następne zajęcia – polegający m.in. na: 

a. wytarciu tablicy, 

b. zebraniu niepotrzebnych rzeczy z ławek, krzesełek i podłogi, 

c. zgaszeniu światła, 

d. zamknięciu dolnych okien, 

e. równym ustawieniu krzesełek i ławek. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany do dopilnowania, aby na zakończenie zajęć w danym dniu  

w sali zostawić odpowiedni porządek polegający m.in. na: 

a. wytarciu tablicy, 

b. zebraniu niepotrzebnych rzeczy z ławek, krzesełek i podłogi, 

c. zgaszeniu światła, 

d. zamknięciu wszystkich okien, 

e. równym ustawieniu ławek, 

f. założeniu krzesełek na ławkach. 

 

 

6.6. Stażyści 

§ 79. 

1. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż Dyrektor 

Zespołu przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna. 

2. Opiekun stażu wykonuje zadania ustalone innymi przepisami względnie określone przez 

Dyrektora Zespołu. 
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6.7. Doradcy 

§ 80. 

1. Nauczyciele mogą pełnić funkcje doradcy lub konsultanta. 

2. Prawa i obowiązki nauczycieli wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy. 

 

 

 

6.8. Wychowawca oddziału 

§ 81. 

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

(lub dwóm nauczycielom w przypadku oddziału przedszkolnego – zależnie od czasu pracy 

tego oddziału) z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dyrektor Zespołu w przypadku nieobecności wychowawcy może powierzyć jego 

obowiązki innemu nauczycielowi. 

3. Rodzice i uczniowie mogą złożyć umotywowany pisemny wniosek o zmianę 

wyznaczonego wychowawcy w przypadku nie wywiązywania się przez wychowawcę  

z obowiązków zawartych w statucie. 

4. Dyrektor Zespołu zobowiązany jest odpowiedzieć na wniosek wymieniony w ust. 3 

w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców  

i Samorządu Uczniowskiego. 

§ 82. 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami z jego 

oddziału, a w szczególności: 

a. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

b. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

c. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów  

w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności 

szkolnej. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, 

a. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

b. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach  

z wychowawcą, 

c. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi  

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów a także wobec 

tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów 

szczególnie uzdolnionych jak i tych z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

d. utrzymuje kontakt z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – 

wychowawczych ich dzieci oraz okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich 

działaniach, 

e. współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz służbą zdrowia 

m.in. poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami poradni i służby 
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zdrowia, kierowanie dzieci/uczniów na badania do poradni, 

f. obejmuje szczególną opieką uczniów zakwalifikowanych do nauczania według 

programu dla szkoły specjalnej, 

g. obejmuje opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, po przez diagnozowanie ich 

zainteresowań w formie wywiadów z rodzicami/prawnymi opiekunami, uczniem, 

prowadzenie obserwacji pedagogicznych, 

h. bliżej poznaje uczniów, ich zdrowie, cechy osobowościowe, warunki rodzinne  

i bytowe, ich potrzeby i oczekiwania, 

i. rozpoznaje i diagnozuje możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby 

rozwojowe wychowanków, 

j. wnioskuje o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 

k. prowadzi dokumentację pedagogiczno – psychologiczną we współpracy  

z pedagogiem. 

3. W zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej 

klasy do obowiązków wychowawcy należy: 

a. przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców/prawnych opiekunów orzeczeń  

z poradni psychologiczno – pedagogicznej i wszczęcie postępowania zgodnie  

z procedurą określoną w Systemie pomocy psychologiczno – pedagogiczne oraz 

wspierania uczniów Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, 

b. przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie 

trudności/zdolności uczniów, 

c. przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych uczniów, 

d. zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego 

sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami/prawnymi opiekunami, obserwacje 

zachowań ucznia i jego relacje z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju 

dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym, 

e. określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli 

prowadzących zajęcia w klasie, 

f. w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

wszczęcie postępowania zgodnie z Systemem pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

oraz wspierania uczniów Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza, 

g. złożenia wniosku do dyrektora zespołu o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej uczniowi, w ramach form pomocy możliwych do 

realizacji w szkole, 

h. poinformowania pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo 

wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, podpisuje dyrektor zespołu lub 

upoważniony przez niego wicedyrektor, 

i. monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach, 

j. informowanie rodziców/prawnych opiekunów i innych nauczycieli o efektywności pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, 

k. angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom, 

l. stałe kontrolowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych  

i psychologicznych oraz dokonywania ewaluacji, 

m. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej 

i behawioralnej, 

n. udzielanie doraźnej  pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych  

z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji 

pomocowych. 

4. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do dzieci/uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych zespołu. 

5. Wychowawca oddziału szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym  

i zasadniczej szkole zawodowej prowadzi następującą dokumentację: 

a. dziennik lekcyjny w formie elektronicznej, 
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b. dziennik wychowawcy, 

c. arkusze ocen. 

6. Wychowawca oddziału przedszkola prowadzi następującą dokumentację: 

a. dziennik zajęć, 

b. teczkę obserwacji każdego dziecka zawierającą m.in. opinie o dziecku, prace 

dziecka. 

7. Wychowawca dwa razy w roku składa na posiedzeniu rady pedagogicznej sprawozdanie  

z pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej z oddziałem. 

8. Wychowawca jest odpowiedzialny za sprzęt i za estetykę sali. 

9. Wychowawcy są zobowiązani do organizowania spotkań z rodzicami wszystkich 

dzieci/uczniów – co najmniej pięć razy w ciągu roku szkolnego – w celu wymiany 

informacji oraz dyskusji na tematy edukacyjne i wychowawcze.  

10. Szczegółowe zadania wychowawcy dotyczące m.in. tematyki spotkań z rodzicami określa 

także odpowiednio program wychowawczy „Wspólna Przyszłość” oraz program 

profilaktyki. 

11. Wychowawca jest zobowiązany do nie przekazywania wiadomości na zebraniach  

z rodzicami dotyczących indywidualnych osiągnięć i zachowania dziecka/ucznia poprzez 

wymienianie z imienia i nazwiska. 

12. Wychowawca jest zobowiązany do zaproszenia Dyrektora Zespołu na zebranie  

z rodzicami, podczas którego występują różne problemy. 

13. Wychowawca jest zobowiązany do: 

a. przeprowadzenia rozmowy z rodzicami ucznia w przypadku jego pierwszej nie 

usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w szkole, 

b. sporządzenia pisemnej informacji do Dyrektora Zespołu w przypadku dalszej nie 

usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach. 

14. Wychowawca jest zobowiązany do zapoznawania uczniów z zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz z zasadami oceniania zachowania uczniów. 

15. Wychowawca jest zobowiązany do zapoznania uczniów z: 

a. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, 

b. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 

c. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 

d. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 

 

6.9. Pedagog 

§ 83. 

1. Dyrektor Zespołu do koordynowania i realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w zespole zatrudnia pedagoga. 

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

a. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia, 

b. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci/uczniów, 

c. analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów, 

d. określanie form i sposobów udzielania dzieciom/uczniom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

e. organizowanie i prowadzenie różnorodnej pomocy psychologiczno –

pedagogicznej dla dzieci/uczniów, rodziców i nauczycieli, 

f. koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zespole, 

g. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających m.in. 

ze statutu, z Programu Wychowawczego „Wspólna Przyszłość” i z Programu 
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Profilaktyki, 

h. podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej 

dzieciom/uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

i. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez zespół w zakresie 

wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, 

j. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli lub zespołów 

nauczycieli wynikających m.in. ze Statutu, z Programu Wychowawczego 

„Wspólna Przyszłość” i z Programu Profilaktyki. 

3. Pedagog jest zobowiązany do wykonywania odpowiednio innych zadań określonych dla 

nauczycieli w niniejszym statucie. 

4. Dyrektor Zespołu może zwiększyć zakres czynności pedagoga stosownie do potrzeb 

zespołu. 

5. Pedagog prowadzi następującą dokumentację: 

a. dziennik zajęć i czynności, 

b. kartoteki informacyjne o dzieciach lub uczniach zakwalifikowanych do różnych 

form pomocy, 

c. indywidualną kartę potrzeb ucznia we współpracy z wychowawcą. 

 

 

6.10. Logopeda 

§ 84. 

1. Dyrektor Zespołu do koordynowania i realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w zespole zatrudnia logopedę. 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

a. przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci/uczniów, 

w tym mowy głośnej i pisma, 

b. diagnozowanie logopedyczne, 

c. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci/uczniów,  

u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, 

d. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci/uczniów z trudnościami  

w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym lub innym  

i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

e. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla dzieci/uczniów, rodziców i nauczycieli, 

f. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, przy współpracy z najbliższym środowiskiem ucznia, 

g. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli  

lub zespołów nauczycieli wynikających m.in. ze Statutu, z Programu 

Wychowawczego „Wspólna Przyszłość” i Programu profilaktyki. 

3. Logopeda jest zobowiązany do wykonywania odpowiednio innych zadań określonych dla 

nauczycieli w niniejszym statucie. 

4. Dyrektor Zespołu może zwiększyć zakres czynności logopedy stosownie do potrzeb 

zespołu. 

5. Logopeda prowadzi następującą dokumentację: 

a. dziennik zajęć i czynności, 

b. kartoteki informacyjne o dzieciach lub uczniach zakwalifikowanych do różnych 

form pomocy. 
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6.10 a. Psycholog 
 

 

§ 84a. 

 

1. Dyrektor Zespołu do koordynowania i realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w zespole zatrudnia psychologa. 

2. Do zadań psychologa należy w szczególności: 

a. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia, 

b. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, 

c. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, 

d. wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów, 

e. rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, 

f. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom, 

g. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

h. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców, 

i. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad  

w zakresie wychowania, 

j. wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego  

i profilaktyki, 

k. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zadaniem psychologa jest ścisła współpraca z poradnią psychologczno – pedagogiczną,  

a także z innymi podmiotami w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej 

uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach. 

4. Obowiązkiem psychologa jest współpraca we wszystkich sprawach z nauczycielami, 

rodzicami, pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi. 

5. Psycholog jest zobowiązany przedstawić roczny plan pracy. 

6. Psycholog może być zobowiązany do wykonywania innych poleceń Dyrektora Zespołu.  

 

Doradca zawodowy 

§ 85. 

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.  

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnienie informacji edukacyjnych i zawodowych dla 

uczniów gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej. 

3. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery  

i podjęcia roli zawodowej. 

4. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez zespół. 

5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego. 

6. Wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na 

poziomie powiatowym, wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim dotyczących rynku 

pracy, trendów rozwojowych, programów edukacyjnych. 
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7. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. 

 

 

6.11. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich w zespole 

§ 86. 

1. Dyrektor Zespołu wyznacza nauczycieli dyżurnych. 

2. Nauczyciele dyżurni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów pozostających 

pod ich opieką. 

3. Nauczyciele pełnią dyżur na dwie zmiany na wskazanym przez dyrektora zespołu obszarze  

i w podanym czasie, zgodnie z harmonogramem dyżurów umieszczanym na tablicy 

ogłoszeń. 

4. Do obowiązków nauczycieli dyżurnych I oraz II zmiany należy: 

a. kontrolowanie wszystkich pomieszczeń znajdujących się na danym obszarze, 

b. dopilnowanie, aby pomieszczenia w których odbywają się zajęcia były wietrzone 

w czasie każdej przerwy, 

c. współpraca z uczniami dyżurnymi, wychowawcą świetlicy, 

d. usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków, jeżeli usunięcie ich we własnym 

zakresie jest praktycznie możliwe; niezwłocznie zgłaszanie Dyrektorowi Zespołu 

wszelkich braków, których sam usunąć nie może, a które grożą wypadkiem  

lub mogą przynieść szkodę zdrowiu, 

e. baczne obserwowanie, nadzorowanie i nie pozostawianie uczniów w czasie 

przerw lekcyjnych i przed lekcjami bez opieki, 

f. włączanie uczniów do działalności na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa  

i utrzymania ładu na korytarzach, klasach i przed budynkiem, 

g. podejmowanie niezbędnych kroków w razie nieszczęśliwego wypadku,  

a przede wszystkim do niezwłocznego zapewnienia poszkodowanemu pomocy  

i opieki, powiadomienie o wypadku rodziny poszkodowanego lub osoby 

sprawującej nad nim opiekę, doprowadzenie w razie potrzeby do gabinetu 

pielęgniarki szkolnej lub do ośrodka zdrowia (w przypadku nieobecności 

pielęgniarki), zawiadomienia o zaistniałym wypadku Dyrektora Zespołu, 

h. w przypadku nieobecności nauczyciela dyżurnego w podpiwniczeniu, na parterze, 

na I lub II piętrze dyżur na tych obszarach pełni nauczyciel wyznaczony przez 

wicedyrektora. 

5. Nauczyciel dyżurny pierwszej zmiany z I piętra układa dzienniki klas – rozpoczynających 

swoje zajęcia o godzinie 8 
00

 – w pokoju nauczycielskim przed godziną 7
40

. Nauczyciel 

dyżurny z drugiej zmiany z parteru sprawdza czy nie pozostały w pokoju nauczycielskim 

dzienniki klas i ewentualnie chowa pozostawione dzienniki do szafy pancernej  

w sekretariacie o godz. 15
00

. 

6. Nauczyciele przedszkola oraz nauczyciele nauczania zintegrowanego w klasach I – III 

sprawują opiekę nad dziećmi bez względu na harmonogram zajęć ustalony dla pozostałych 

klas. 
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7. Dzieci i uczniowie zespołu 

7.1. Rekrutacja 

§ 87. 

1. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do przedszkola, szkoły podstawowej, liceum 

ogólnokształcącego oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych określa stosowne 

rozporządzenie właściwego Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane dzieci 4 letnie, dzieci 

matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których 

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą 

niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie 

odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych. 

3. Dziecko posiadające, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, 

może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,  

w którym kończy 9 lat. 

4. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 

ust. 3 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci, które przed 1 września kończą 6 lat, 

wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, a rodzice złożą wniosek 

na podstawie art. 16 ust.1 tejże ustawy. 

5. Do szkoły podstawowej przyjmuje się: 

a. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

b. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza 

obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

6. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się: 

a. z urzędu – absolwentów szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie 

gimnazjum, 

b. na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – absolwentów szkoły podstawowej, 

zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum 

dysponuje wolnymi miejscami. 

7. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest 

większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje 

się na podstawie kryteriów zawartych w pkt. 9 za wyjątkiem laureatów konkursów  

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim. 

8. Warunkiem przyjęcia ucznia, o którym mowa w ust. 8 jest uzyskanie odpowiednio 

większej liczby punktów od pozostałych kandydatów za: 

a. uzyskanie innych osiągnięć, które są zapisane na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej (6 punktów za każde osiągnięcie), 

b. uzyskane oceny z zajęć edukacyjnych (6 punktów za każdą ocenę celującą, 5 

punktów za każdą ocenę bardzo dobrą, 4 punkty za każdą ocenę dobrą), 

c. uzyskane wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki  

w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

sprawdzianu (liczba punktów proporcjonalna do wyniku, nie więcej jak 20 

punktów za wynik 100%).  

9. Kryteria, o których mowa w ust. 9, podaje do wiadomości kandydatom Dyrektor Zespołu, 

nie później niż na 6 miesięcy przed terminem rekrutacji. 

10. Tworząc oddziały klasy pierwszej gimnazjum pod uwagę brane są kryteria, które mają na 

celu utworzenie oddziałów równanych pod względem nauki i zachowania uczniów.  

11. Podziału dokonuje się na podstawie następujących kryteriów: 

a. wyniku uzyskanego podczas sprawdzianu po szóstej klasie, 

b. średniej ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
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c. oceny z zachowania z uwzględnieniem rozdzielenia uczniów sprawiających 

trudności wychowawcze, 

d. miejsca zamieszkania ucznia, 

e. wyjątkowej sytuacji ucznia (rodzinnej, zdrowotnej). 

12. Do oddziału klasy pierwszej sportowej w gimnazjum przyjmuje się kandydata który: 

a. posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, 

b. zaliczy próby sprawności fizycznej, ustalone przez nauczyciela – trenera  

i zdobędzie wymaganą liczbę punktów w teście sprawnościowym, 

c. przedstawi pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów. 

13. Wymagane dokumenty: 

a. wniosek o przyjęcie do klasy sportowej, 

b. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

c. zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po klasie szóstej, 

d. zgodę rodziców/prawnych opiekunów. 

14. Terminy rekrutacji do oddziału sportowego: 

a. do 31 maja złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej, 

b. do 15 czerwca przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, 

c. do 30 czerwca składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów, 

d. do 6 lipca ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do oddziału 

sportowego. 

15. Testy sprawnościowe, dla kandydatów do oddziału sportowego składa się z: 

a. slalomu między pachołkami ze strzałem do pustej bramki, 

b. odbicia górne i dolne w wyznaczonej przestrzeni, 

c. skoku w dal z miejsca, 

d. biegu pomiędzy pachołkami na czas, 

e. rzutu piłką lekarską, 

f. agrafki. 

16. W celu przeprowadzenie rekrutacji do klasy pierwszej sportowej w gimnazjum Dyrektor 

Zespołu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną. 

17. W skład komisji wchodzą: 

a. dyrektor lub wicedyrektor zespołu, jako przewodniczący, 

b. nauczyciel wychowania fizycznego prowadzący zajęcia w danym roczniku, jako 

członek, 

c. przedstawiciel wychowawców klas szóstych. 

18. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należą: 

a. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, 

b. prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami zawartymi  

w niniejszym statucie, 

c. sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego, 

d. przeprowadzenie testu sprawności. 

19. Obowiązkiem ucznia oddziału/klasy sportowej jest: 

a. przestrzeganie Statutu Zespołu i innych regulaminów obowiązujących w szkole, 

b. realizacja podstawowego wymiaru godzin, 

c. dbanie o aktualne badania lekarskie, 

d. uczestnictwo we wszystkich turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła, 

e. przestrzeganie zasad bhp w trakcie trwania zajęć oraz do przestrzegania 

regulaminu korzystania z hali sportowej, sali gimnastycznej i boiska 

wielofunkcyjnego, troski o sprzęt sportowy, rozliczanie się z pobranego sprzętu,  

a w przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej. 

20. Uczeń klasy sportowej sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze 

negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela wychowania 

fizycznego lub wychowawcy, za zgodą rady pedagogicznej może być przeniesiony do 

klasy „niesportowej”. 
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§ 88. 

1. Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej i gimnazjum przyjmuje się ucznia na 

podstawie: 

a. świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu 

arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 

b. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na 

zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów w przypadku – przyjmowania do szkoły podstawowej  

i gimnazjum ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie 

art. 16 ust.8 ustawy o systemie oświaty, 

c. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na 

zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów w przypadku – ubiegania się o przyjęcie do klasy 

bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia 

zmieniającego typ szkoły albo profil klasy, 

d. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na 

podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

2. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, przeprowadza się ze wszystkich 

zajęć obowiązkowych ujętych w planie nauczania klas niższych od klasy tej szkoły, do 

której uczeń przechodzi, z wyjątkiem wychowania technicznego, plastycznego, 

muzycznego i fizycznego. 

3. Zakres egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, określają odrębne 

przepisy. 

4. Różnice programowe z zajęć objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są 

uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczycieli danych zajęć. 

5. Kandydaci do gimnazjum powinni złożyć w sekretariacie zespołu podanie oraz trzy zdjęcia 

legitymacyjne, co nie stanowi warunku przyjęcia do szkoły. 

 

§ 89. 

1. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się innego języka obcego niż ten, 

którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na 

zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może: 

a. uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym 

zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,  

b. albo kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się  

w poprzedniej szkole,  

c. albo uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole. 

2. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako zajęcia 

obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej 

szkoły, wyznaczony przez Dyrektora Zespołu, a w przypadku gdy dyrektor nie może 

zapewnić nauczyciela danego języka – przez dyrektora innej szkoły. 

 

§ 90. 

1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor Zespołu. 

2. Decyzję o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum 

podejmuje Dyrektor Zespołu. 
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3. Przyjęcie do szkoły podstawowej i gimnazjum dziecka zamieszkałego poza obwodem 

szkoły wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 

4. Dyrektor Zespołu może skreślić dziecko w wieku od 3 lat do 4 lat z listy wychowanków  

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka powyżej 5 dni. 

 

 

7.2. Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego  

§ 91. 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci 

gimnazjum. 

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 

poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są 

niezależnie od kryteriów, o których mowa poniżej. 

3.  O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje uzyskanie co najmniej minimalnej 

liczby punktów ustalonej przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną. Przy 

ustaleniu liczby punktów brane będą pod uwagę kryteria, uwzględniające:  

a. liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach egzaminu, 

b. oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, historii, 

geografii, języka angielskiego, 

c. inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, 

które uwzględnia się w procesie rekrutacji: ukończenie gimnazjum  

z wyróżnieniem, uzyskanie tytułu laureata w konkursach przedmiotowych na 

szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na 

szczeblu powiatowym – I, II, III miejsce, uzyskane wysokie miejsca – 

nagrodzone  lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkół, 

d. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska lokalnego 

zwłaszcza w formie wolontariatu. 

4. Ustala się następujące obligatoryjne zasady naliczania punktów, w kryteriach o których 

mowa w pkt. 3, za oceny z każdego z czterech przedmiotów maksymalnie po 20 punktów, 

w tym: 

- celujący – 20 pkt, 

- bardzo dobry – 15 pkt, 

- dobry – 10 pkt, 

- dostateczny – 5 pkt, 

- dopuszczający – 2 pkt, 

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 8 pkt, 

- za potwierdzone osiągnięcia co najmniej na szczeblu wojewódzkim,  

w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty (finaliści tych 

konkursów) – 6 pkt (niezależnie od liczby konkursów, w których kandydat 

uzyskał tytuł finalisty), 

- za potwierdzone osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub 

zespołowe) co najmniej na szczeblu powiatowym, w tym: I – miejsce lub 

tytuł laureata – 3 pkt, II miejsce lub tytuł finalisty – 2 pkt, III – miejsce lub 

wyróżnienie – 1 pkt, 
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- uzyskane wysokie miejsca – nagrodzone lub honorowane zwycięskim 

tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na rzecz szkół – 2 pkt, 

- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu, lub środowiska szkolnego – 2 pkt. 

5. Kandydaci mogą składać dokumenty, posługując się świadectwem lub jego kopią, wydaną 

przez macierzyste gimnazjum oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu wydanym przez 

okręgową komisję egzaminacyjną lub jego kopią. 

6. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych  

w postepowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: 

a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz 

osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w sekretariacie zespołu 

następujące dokumenty: 

a. podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Henryka 

Sienkiewicza w Grabowcu, 

b. cv, 

c. świadectwo ukończenia gimnazjum, 

d. zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki  

w gimnazjum, 

e. zaświadczenia potwierdzające osiągniecia w konkursach przedmiotowych, 

f. dwie fotografie. 

 

 

 

7.3. Kryteria rekrutacji uczniów do klasy pierwszej zasadniczej szkoły 

zawodowej 

§ 92. 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się 

absolwenci gimnazjum. 

2. Szkoła prowadzi kształcenie w cyklu trzyletnim w oddziale wielozawodowym. 

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej mają obowiązek złożyć 

następujące dokumenty: 

a. podanie, w którym deklaruje wybór kierunku kształcenia zawodowego, 

b. cv, 

c. zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu, 

d. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  

w wybranym zawodzie, 

e. świadectwo ukończenia gimnazjum, 

f. zaświadczenie o odbytym egzaminie gimnazjalnym, 

g. dwie fotografie. 

4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej do zasadniczej szkoły zawodowej 

dyrektor powołuje komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza przewodniczącego  

i określa zadania członków komisji. 

5. Dyrektor Zespołu może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w pkt. 4, jeżeli 

liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie 

wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła. 



Statut Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza – stan prawny na 1 września 2016 r. 

 

62 

 

6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  

o zasięgu wojewódzkim, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów. 

7. O kolejności przyjęcia do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej decyduje liczba 

uzyskanych przez kandydatów punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych 

punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej 

komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej. 

8. Przy ustalaniu liczby punktów brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki  

i języka obcego. 

9. Przy przyjmowaniu do zasadniczej szkoły zawodowej, w przypadku równorzędnych 

wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, pierwszeństwo 

mają: 

a. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z zachowania, 

b. kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego, 

c. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą 

średnią ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania, 

d. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą 

ocenę z języka polskiego, 

e. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą 

ocenę z języka obcego, 

f. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz 

osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 

g. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

  

 

8. Prawa ucznia/dziecka  

§ 93. 

 

1. Wszystkie prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi 

prawami człowieka i dziecka. 

2. Uczeń/dziecko uczęszczający/uczęszczające do zespołu ma odpowiednio prawo do: 

a. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami a także innymi dokumentami dotyczącymi ucznia,  

b. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce  

i zachowaniu zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

c. pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce jak i w przypadku 

rozwijania zainteresowań, 

d. opieki wychowawczej w czasie pobytu w zespole,  

e. uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych,  

f. pomocy koleżeńskiej w klasie, 

g. przedstawienia wychowawcy, nauczycielowi, Dyrektorowi Zespołu swoich 

problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi czy wyjaśnień bez 

zbędnej zwłoki, 

h. brania udziału w konkursach przedmiotowych, przeglądach teatrzyków, 

zawodach sportowych i innych imprezach kulturalno – oświatowych, 

i. korzystania z bezpłatnego dożywiania (w przypadku trudnej sytuacji bytowej, 

losowej), 

j. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego  

w formach określonych w niniejszym statucie oraz programie wychowawczym  

i programie profilaktyki. 
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3. Uczeń/dziecko uczęszczający/uczęszczające do zespołu ma odpowiednio prawo do: 

a. ochrony przed poniżającym traktowaniem, 

b. poszanowania godności własnej, 

c. swobody wyrażania myśli i przekonań jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

nie zakłóca porządku oraz ochrony zdrowia i moralności. 

4. Uczeń/dziecko uczęszczający/uczęszczające do zespołu ma odpowiednio prawo do: 

a. korzystania z placu zabaw, boiska szkolnego – tylko pod nadzorem nauczyciela, 

wychowawcy lub rodziców bądź prawnych opiekunów, 

b. korzystania z sali gimnastycznej tylko pod nadzorem nauczyciela, 

c. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych  

i księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych. 

5. Uczeń/dziecko uczęszczający/uczęszczające do zespołu ma odpowiednio prawo do: 

a. uczestniczenia w imprezach organizowanych wspólnie z innymi instytucjami, 

b. należenia do organizacji działających na terenie zespołu i brania aktywnego 

udziału w działalności tych organizacji, 

c. organizowania wieczorków, dyskotek klasowych za zgodą wychowawcy, 

dyskotek szkolnych za zgodą odpowiedniego wicedyrektora zespołu. 

 

§ 94. 

1. Uczeń ma prawo do złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw. 

2. Uczeń może złożyć skargę do: 

a. rzecznika praw ucznia wybieranego przez Samorząd Uczniowski, 

b. wychowawcy klasy, 

c. nauczyciela, 

d. Dyrektora Zespołu. 

3. Wszystkie osoby wymienione w ust. 2 są zobowiązane do rozpatrzenia skargi w możliwie 

jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia skargi, oraz do 

przekazania uczniowi wniosków z jej rozpatrzenia. 

4. Skarga może być wyrażona w formie ustnej bądź pisemnej. Skarga skierowana do 

Dyrektora Zespołu może być złożona tylko w formie pisemnej, w sekretariacie zespołu. 

5. Uczeń składający skargę ma prawo otrzymać odpowiedź w tej samej formie jakiej złożył 

skargę. W przypadku niezadowolenia z rozpatrzenia skargi przez osoby wymienione  

w ust. 2 a – c, uczeń może ponownie złożyć skargę do Dyrektora Zespołu.  

 

 

 

 

9. Obowiązki ucznia/dziecka 

9.1. Podstawowe obowiązki 

§ 95. 

1. Uczeń/dziecko uczęszczający/uczęszczające do zespołu ma obowiązek: 

a. szanować symbole narodowe i religijne, 

b. szanować sztandar i godło zespołu, 

c. dbać o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój. 

2. Uczeń/dziecko uczęszczający/uczęszczające do zespołu ma odpowiednio obowiązek: 

a. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Samorządu Uczniowskiego  

lub Dyrektora Zespołu, 
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b. wykonywać polecenia wszystkich pracowników zespołu, 

c. stosować się do regulaminów pracowni, klasopracowni, sal gimnastycznych, 

siłowni, stołówki, świetlicy i innych, 

d. przestrzegać innych postanowień zawartych w niniejszym statucie. 

§ 96. 

1. Uczeń/dziecko uczęszczające do zespołu ma odpowiednio obowiązek dbania o: 

a. wspólne dobro, ład i porządek w zespole m.in. poprzez: pielęgnowanie kwiatów, 

b. wystrój sali, w tym o aktualność i estetykę gazetek. 

2. Uczeń/dziecko odpowiednio obowiązek: 

a. poszanowania wypożyczonych książek z biblioteki, 

b. przestrzegania terminu zwrotu książek do biblioteki, 

c. przyniesienia do biblioteki książki o podobnej wartości co zagubiona względnie 

zniszczona. 

3. Uczeń, który celowo zniszczył mienie, ma obowiązek naprawienia powstałej szkody  

w terminie określonym przez wychowawcę oddziału. 

 

 

9.2. Zasady udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się 

do nich oraz zachowania się w ich trakcie 

§ 97. 

1. Uczeń ma obowiązek: 

a. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i w życiu 

zespołu, 

b. uczęszczania na wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne i aktywnego w nich 

udziału, 

c. właściwie zachowywać się na zajęciach. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

a. po sygnale dźwiękowym sygnalizującym rozpoczęcie zajęć zająć miejsce w sali, 

b. posiadać potrzebne na zajęcia odpowiednie przybory matematyczne, strój 

gimnastyczny, przybory do pisania, rysowania i malowania, materiały do zajęć 

praktycznych, podręczniki, ćwiczenia oraz zeszyty do notatek i prac kontrolnych, 

c. starannie przygotowywać się na zajęcia, 

d. odrabiać zadania domowe. 

3. Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzgodnienia z nauczycielem - zaraz po 

przybyciu do zespołu - terminu uzupełnienia zadań domowych oraz zaliczenia materiału 

realizowanego z poszczególnych zajęć podczas jego nieobecności. 

4. Uczeń nie może przeszkadzać: 

a. nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, 

b. innemu uczniowi w aktywnym udziale w zajęciach. 

5. Uczeń podczas zajęć nie może w szczególności: 

a. korzystać z telefonu komórkowego, słuchawek i innych urządzeń 

elektronicznych, 

b. żuć gumy, 

c. spożywać posiłków, 

d. używać wulgarnego słownictwa. 
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9.3. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach 

§ 98. 

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną 

przyczyną losową. 

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz 

samowolnie oddalać się z terenu szkoły. 

3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca 

klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego 

uczącego w danym dniu nauczyciela lub odpowiedniego wicedyrektora. 

4. Uczeń ma obowiązek wyjaśnić swoją nieobecność na zajęciach w formie pisemnej (pisma 

podpisanego przez rodziców) lub ustnej (poprzez rozmowę rodziców z wychowawcą) –  

w terminie trzech dni od zdarzenia. 

5. Formę usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach wybiera wychowawca. 

6. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczanie frekwencji swoich wychowanków 

(do 5 dnia kolejnego miesiąca). 

 

 

9.4. Zasady postępowania w przypadku niespełniania obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki 

§   99. 

 

1. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

2. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność  

w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  

w szkole. 

3. W przypadku co najmniej 50% nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach 

lekcyjnych  w okresie jednego miesiąca, ustala się następujące zasady postępowania: 

a. sporządzenie przez wychowawcę oddziału imiennej listy uczniów uchylających się 

od spełniania obowiązku szkolnego i przekazanie jej do sekretariatu, w terminie do 

5 dnia każdego miesiąca, 

b. przesłanie za potwierdzeniem odbioru do rodziców lub prawnych opiekunów 

dziecka informacji pisemnej o 50% nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na 

zajęciach lekcyjnych, 

c. w przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności 

powiadomienie pisemne do Sądu Rodzinnego o niespełnianiu obowiązku nauki 

przez ucznia. 

 

 

9.5. Zasady dbania o schludny wygląd i noszenia stroju szkolnego 

§ 100. 

1. Uczeń ma bezwzględny obowiązek nosić jednolity strój.  

2. Jednolity strój ucznia nie może wywoływać zbytniego zainteresowania, każdy uczeń 
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powinien pamiętać, że szkoła to miejsce nauki i pracy. 

3. Dziecko /uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd. 

4. Codzienny strój powinien charakteryzować się czystością, estetyką oraz stosowną 

kolorystyką. 

5. Dziecko/uczeń powinno/powinien dbać o higienę osobistą, a w szczególności 

a. nosić czyste ubranie, 

b. codziennie zmieniać bieliznę, 

c. myć się, 

d. dbać o fryzurę i czyste paznokcie. 

6. Dziecko/uczeń nie może: 

a. farbować włosów, 

b. robić makijażu, 

c. malować paznokci. 

7. Dziecko/uczeń nie może udziwniać fryzury np. wycinać wzorki, nosić asymetrycznych 

włosów. 

8. Dopuszcza się lekkie stosowanie żelu do włosów.  

9. Chłopiec nie może nosić ozdób np. kolczyków, klipsów. 

10. Dziewczyna powinna tak nosić takie ubrania, aby były zakryte pośladki, pępek, ramiona 

oraz dekolt. 

11. Dziewczyna nie może nosić spódnic i spodenek krótszych niż do kolan. 

12. Zakazuje się chodzenia w bardzo krótkich spodenkach.  

13. Dziecko/uczeń nie powinno/nie powinien w szczególności: 

a. nosić czapek, kaszkietów, kapturów, chustek itp. w budynku, 

b. nosić biżuterii zagrażającej zdrowiu własnemu lub innych, 

c. nosić wszelkiego rodzaju ekstrawaganckich ozdób (np. klipsów, kolczyków, 

łańcuchów, pierścionków), 

d. śmiecić w budynku zespołu i poza budynkiem. 

14. Uczeń powinien używać butów na zmianą z białymi podeszwami. 

15. Noszony ubiór, jak również torby i plecaki, nie mogą zawierać nadruków wulgarnych, 

obraźliwych, związanych z subkulturami, prowokacyjnych i wywołujących agresję. 

 

§ 101. 

1. Uczeń ma obowiązek przyjść do zespołu w stroju galowym (tj. dziewczyna w białej bluzce  

i granatowej lub czarnej spódnicy, chłopiec w białej koszuli i granatowych lub czarnych 

spodniach) w określonych dniach wymienionych w ust. 2 oraz w innych dniach 

określonych przez Dyrektora Zespołu. 

2. Strój galowy obowiązuje ucznia w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, zakończenia roku 

szkolnego, sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego, świąt państwowych (Rocznica 

Odzyskania Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja), Święta Patrona. 

 

§ 102. 

1. Na lekcjach wychowania fizycznego, zawodach sportowych, konkursach szkolnych 

obowiązuje strój ustalony przez nauczyciela przedmiotu/organizatora zawodów lub 

konkursu. 

2. Ze względu na bezpieczeństwo podczas zajęć wychowania fizycznego i zawodów 

sportowych zabrania się noszenia uczniom biżuterii.  
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§ 103. 

1. Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenie Dyrektor Zespołu, wicedyrektorzy, 

pedagog, nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają prawo zwrócić mu uwagę,  

w przypadku trzykrotnego naruszania powyższych zasad wychowawca ma prawo wezwać 

rodzica/prawnego opiekuna ucznia. 

2. W przypadku niestosowania się ucznia do niniejszych zapisów wychowa ma obowiązek 

uwzględniania takiej postawy i obniżenia uczniowi oceny zachowania zgodnie ze Statutem 

Zespołu. 

3. W przypadku wątpliwości, czy strój i wygląd ucznia są odpowiednie, decyzję o tym 

rozstrzyga wychowawca w porozumieniu z odpowiednim wicedyrektorem. 

4. Do bieżącej kontroli przestrzegania przez uczniów zasad noszenia jednolitego stroju 

zobowiązani są wszyscy wychowawcy i nauczyciele zespołu.   

 

 

9.6. Zasady korzystania przez ucznia z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie zespołu 

§ 104. 

1. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

telekomunikacyjnych w czasie trwania lekcji, a także na zajęciach prowadzonych poza 

terenem zespołu. Posiadane przez ucznia urządzenie powinno być w tym czasie wyłączone. 

2. Uczeń może wnieść telefon komórkowy na teren zespołu w wyjątkowych sytuacjach pod 

warunkiem jego wyłączenia i nieokazywania, za zgodą wychowawcy – po uprzednim 

uzgodnieniu z rodzicami. 

3. W wyjątkowych sytuacjach do kontaktu z rodzicami uczeń może skorzystać z telefonu 

szkolnego znajdującego się w sekretariacie, bądź z własnego telefonu za zgodą 

wychowawcy lub innego nauczyciela. 

 

 

9.7. Zasady zachowania się ucznia wobec nauczycieli i innych 

pracowników zespołu oraz pozostałych uczniów 

§ 105. 

1. Uczeń nie powinien zachowywać się agresywnie w stosunku do kolegów i pracowników 

zespołu. 

2. Uczeń/dziecko uczęszczające do zespołu ma obowiązek przestrzegać zasad kultury 

współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników zespołu m.in. 

poprzez: używanie zwrotów grzecznościowych, przepuszczanie w drzwiach dorosłych, 

używanie imion w stosunku do kolegów, nie trzymania podczas rozmów rąk  

w kieszeniach. 

3. Uczeń powinien informować wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się innych 

uczniów. 
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9.8. Obowiązki dziecka/ucznia dojeżdżającego 

§ 106. 

1. Dziecko/uczeń dojeżdżające/dojeżdżający do zespołu ma obowiązek: 

a. oczekiwać na autobus szkolny – przed zajęciami – w umówionym miejscu  

co najmniej 5 minut przed odjazdem autobusu, 

b. oczekiwać na autobus szkolny – po zajęciach – w budynku zespołu na 

zorganizowanych zajęciach świetlicowych lub innych zajęciach dodatkowych 

Uczeń może być zwolniony z zajęć świetlicowych jednorazowo lub w ciągu 

określonego okresu czasu na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna, 

c. nie wychodzić za ogrodzenie zespołu,  

d. wsiąść do autobusu i wysiąść z autobusu dopiero po jego zatrzymaniu i po 

udzieleniu pozwolenia przez nauczyciela – wychowawcę świetlicy, opiekuna 

podczas dowożenia, 

e. ustawienia się w kolejce zgodnie z zasadą: od najmłodszego rocznika i w takiej 

kolejności wchodzić do autobusu tylko przednimi drzwiami i zająć miejsce 

siedzące, 

f. podczas jazdy nie przemieszczać się po autobusie, nie wstawać z siedzeń, 

g. przestrzegać i stosować się do poleceń nauczyciela – wychowawcy świetlicy, 

opiekuna podczas dowożenia, 

h. do wysiadania wstać dopiero po zatrzymaniu się autobusu, 

i. wysiadać, zachowując porządek (najpierw wychodzą dzieci/uczniowie  

z przednich siedzeń, a potem z dalszych), 

j. uważać przy ewentualnym przejściu na drugą stronę jezdni po odjeździe autobusu 

i upewnieniu się czy droga jest wolna. 

2. Dziecko/uczeń dojeżdżające/dojeżdżający do zespołu ponadto ma obowiązek: 

a. kulturalnie zachowywać się podczas oczekiwania na autobus i jazdy autobusem,  

b. zgłaszać sytuacje konfliktowe bezpośrednio do opiekuna. 

 

 

 

9.9. Obowiązki dziecka/ucznia korzystającego ze świetlicy i stołówki 

szkolnej 

§ 107. 

1. Uczeń zapisany do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy świetlicy po 

przyjeździe lub przyjściu do zespołu oraz po zakończeniu zajęć. 

2. Uczeń zapisany do świetlicy nie może bez zgody wychowawcy oddalić się od miejsca 

zajęć. 

 

 

9.10. Pozostałe obowiązki 

§ 108. 

1. Uczeń powinien korzystać z toalety podczas przerw śródlekcyjnych lub przed 
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rozpoczęciem pierwszej lekcji.  

2. W sytuacjach szczególnych korzystania z toalety podczas zajęć uczeń powinien poruszać 

się po budynku w odpowiedni sposób, nie może np. zaglądać do sal lekcyjnych. 

3. Dziecko/uczeń nie powinno/nie powinien w szczególności: 

a. przynosić materiałów pirotechnicznych i ostrych przedmiotów, 

b. wychylać się przez okno, 

c. biegać w budynku zespołu, 

d. grać – poza salą gimnastyczną – w piłkę, 

e. otwierać – bez zgody nauczyciela – okien. 

4. Uczeń podczas przerw powinien przebywać w budynku zespołu. 

 

 

 

10.  Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec ucznia oraz tryb 

odwoływania się od kary, szczegółowe zasady skreślenia z listy 

uczniów, przypadki kierowania ucznia do szkoły dla dorosłych  

§ 109. 

1. Rodzaje nagród: 

a. rzeczowe, 

b. okolicznościowy dyplom, 

c. list pochwalny dla rodziców, 

d. pochwała udzielona na apelu lub ogólnym zebraniu rodziców, 

e. publikowanie wyróżnionych prac na gazetce szkolnej lub na internetowej stronie 

zespołu, 

f. pochwała udzielona przez wychowawcę na lekcji lub na klasowym zebraniu 

rodziców. 

2. Uczeń klas I – III szkoły podstawowej może otrzymać nagrodę za:  

a. aktywny udział w teatrzyku szkolnym, chórze lub zespole muzycznym, 

b. zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w konkursach szkolnych, 

c. udział w eliminacjach powiatowych konkursów, 

d. stuprocentową frekwencję na zajęciach edukacyjnych. 

3. Uczeń klas IV – VI szkoły podstawowej, klas I – III gimnazjum, liceum 

ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej może otrzymać nagrodę za:  

a. wzorowe zachowanie i średnią ocenę z przedmiotów obowiązkowych co 

najmniej 4,75, 

b. zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w konkursach szkolnych, 

c. udział w eliminacjach wojewódzkich konkursów, 

d. pracę w samorządzie uczniowskim, 

e. reprezentowanie zespołu w poczcie sztandarowym, 

f. stuprocentową frekwencję na zajęciach edukacyjnych. 

4. Nagrodę wymienioną w ust. 1 pkt a – d przyznaje Dyrektor Zespołu. 

5. Nagrodę wymienioną w ust. 1 pkt e – f przyznaje wychowawca klasy. 

6. Dyrektor Zespołu może przyznać nagrodę uczniowi za osiągnięcia nie wymienione  

w ust. 2 i 3. 

7. Dyrektor Zespołu może przyznać nagrodę dziecku z przedszkola za szczególne osiągnięcia. 

 

§ 110. 

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym 
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statucie. 

2. Rodzaje kar: 

a. upomnienie lub nagana wychowawcy oddziału udzielone wobec uczniów 

oddziału, 

b. zakaz uczestnictwa na czas określony w dyskotekach, wycieczkach klasowych,  

c. upomnienie lub nagana Dyrektora Zespołu udzielona wobec uczniów oddziału 

lub wobec ogółu uczniów, 

d. przeniesienie do równoległego oddziału, 

e. przeniesienie do innej szkoły w przypadkach określonych w ust.4. 

3. Karę wymienioną w ust. 2 pkt. a – b wymierza wychowawca oddziału a kary wymienione  

w ust. 2 pkt. c – d Dyrektor Zespołu. 

4. Przeniesienie do innego oddziału może nastąpić w następujących przypadkach: 

a. jeżeli nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary, 

b. jeżeli uczeń dopuścił się wybryków chuligańskich (np. pobicie, wyłudzenie 

pieniędzy lub rzeczy), 

c. jeżeli uczeń notorycznie utrudnia prowadzenie lekcji. 

5. O zastosowaniu kary, o której mowa w ust.4, decyduje Rada Pedagogiczna. 

6. Dyrektor Zespołu może zawiesić wykonanie kary, o której mowa w ust. 4 na okres próbny 

(nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń zyska poręczenie wychowawcy klasy lub 

samorządu uczniowskiego. 

7. Dyrektor Zespołu może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły w przypadku stwarzania przez ucznia zagrożenia zdrowia lub życia innych. 

8. Uczeń, który został ukarany a nie poczuwa się do winy, ma prawo w ciągu 7 dni odwołać 

się do Dyrektora Zespołu za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego. 

9. W przypadkach drastycznych chuligańskich zachowań Dyrektor Zespołu lub w jego 

imieniu pedagog szkolny jest zobowiązany powiadomić o tym policję. 

 

§ 111. 

1. Rada Pedagogiczna może skierować wniosek do Dyrektora Zespołu o skreślenie 

pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Dyrektor Zespołu w drodze decyzji może skreślić 

ucznia z listy uczniów w następującym przypadku: 

a. świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem 

zdrowia dla innych uczniów lub pracowników zespołu, 

b. popełnienia czynu będącego przestępstwem lub wykroczeniem na terenie szkoły  

w świetle Kodeksu Karnego, 

c. po udowodnieniu posiadania, spożywania, sprzedawania lub bycia pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków w szkole, na wycieczce szkolnej oraz imprezach 

organizowanych przez zespół, 

d. stosowania przemocy lub groźby wobec uczniów, nauczycieli i innych 

pracowników zespołu, 

e. demoralizacji innych uczniów, 

f. dewastacji i celowego niszczenia mienia szkolnego, 

g. kradzieży i wyłudzenia pieniędzy, 

h. znieważania i wulgarnego odnoszenie się do nauczyciela lub innych pracowników 

zespołu, 

i. stwarzania sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu 

bomby, 

j. notorycznego łamania postanowień Statutu Zespołu mimo zastosowania 

wcześniejszych środków dyscyplinujących, 

k. zniesławienia zespołu na stronie internetowej, 

l. nieusprawiedliwionej, notorycznej absencji. 

2. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia ze szkoły. 
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3. Jeżeli absencja ucznia w opinii Rady Pedagogicznej uniemożliwia realizację obowiązku 

szkolnego, może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy. 

 

§ 112. 

1. Procedura postępowania przy skreślaniu z listy uczniów: 

a. podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym 

zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeżeli zdarzenie jest karane  

z mocy prawa (kpk), Dyrektor Zespołu niezwłocznie powiadamia organ ścigania, 

b. Dyrektor Zespołu, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje 

posiedzenie Rady Pedagogicznej, 

c. uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą 

być wychowawca klasy, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może 

się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego, 

d. wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę  

postępowania ucznia jako członka społeczności  szkolnej. Podczas 

przedstawiania  analizy, wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować 

obiektywność. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną  

o zastosowanych dotychczas  środkach wychowawczych i dyscyplinujących, 

zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, 

ewentualnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej itp., 

e. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę  

o skreśleniu ucznia z listy uczniów, 

f. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Zespołu, 

g. Dyrektor Zespołu informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady 

Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni 

od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej, 

h. decyzję o skreśleniu wręcza się uczniowi, a do rodziców (prawnych 

opiekunów)kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym, za 

potwierdzeniem odbioru, 

i. uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego  

w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia, 

j. w trakcie całego  postępowania odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  

zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji,  chyba  że  decyzji  tej  

nadano  rygor  natychmiastowej  wykonalności.  Rygor natychmiastowej 

wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art.108 k.p.a.   

 

§ 113. 

1. Dyrektor Zespołu może kierować ucznia powyżej 16 roku życia, a przed ukończeniem 18 

lat do publicznej lub nie publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dorosłych  

w następujących przypadkach: 

a. jeżeli występują znaczne opóźnienie w cyklu kształcenia, np. powtarzanie klasy  

I gimnazjum po raz kolejny, co uniemożliwia ukończenie szkoły przez ucznia 

przed ukończeniem 18 roku życia, 

b. jeżeli występuje nieobecność w szkole powyżej 50% w danym miesiącu, a tym 

samym zagrożenie nieklasyfikowania z więcej niż trzech przedmiotów, 

c. jeżeli występują problemy wychowawcze, uczeń wszedł w konflikt z prawem, 

przez co wpływa to demoralizująco na innych uczniów zespołu, 

d. konieczności sprawowania opieki przez uczennicę niepełnoletnią nad członkiem 

rodziny – matka karmiąca, zagrożona ciąża. 
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11.Wewnątrzszkolne zasady oceniania  

11.1 .  Postanowienia ogólne 

§ 114. 

1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum 

ogólnokształcącym i zasadniczej szkole zawodowej określa stosowne rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej oraz zasady oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy. 

 

§ 115. 

1. Ocenianiu podlegają: 

a. osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b. zachowanie ucznia, 

c. projekt edukacyjny. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i 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 uwzględniających tę podstawę 

oraz formułowaniu oceny. 

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

wewnątrzszkolnego. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie, 

b. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć, 

c. udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

d. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

e. dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

f. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

– wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b. ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

c. bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio  

w § 121, § 123 i w formach określonych w niniejszym statucie oraz w pakietach 
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programowych nauczycieli, o których mowa w § 116, 

d. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych  

i sprawdzających, 

e. ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, wg skali o której mowa odpowiednio w § 121, § 123, 

f. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

g. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom 

informacji o postępach i trudnościach w nauce, 

h. ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego. 

 

7. W ocenianiu obowiązują następujące zasady: 

a. zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak i jego rodziców/prawnych 

opiekunów, 

b. zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, 

ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych, 

c. zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie znają 

kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy 

podlegające ocenie, 

d. zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu, 

e. zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen, 

f. zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji 

w oparciu o okresową ewaluację. 

 

 

11.2. Wymagania edukacyjne 

§ 116. 

1. Nauczyciel formułuje w pakiecie programowym przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć 

edukacyjnych: 

a. wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,  

z zastrzeżeniem ust. 3, 

b. sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (z uwzględnieniem zasad 

ujętych w § 118 ust.8), 

c. warunki i tryb poprawiania oceny bieżącej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, 

d. warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego. 

2. Nauczyciel formułuje wymagania edukacyjne m.in. poprzez opracowanie wykazu 

umiejętności, jakie uczeń może osiągnąć w poszczególnych klasach danego etapu 

edukacyjnego z uwzględnieniem stopnia wymagań. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne,  

o których mowa w ust. 1 pkt a, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, bądź 

ucznia zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego lub indywidualnego. 

4. Nauczyciel informuje ustnie uczniów na pierwszej lekcji danych zajęć edukacyjnych o: 
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a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, 

b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c. warunkach i trybie poprawiania oceny bieżącej i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej, 

d. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

e. warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego. 

5. Uczniowie są zobowiązani do przekazania rodzicom/prawnym opiekunom otrzymanych od 

nauczycieli informacji wymienionych w ust. 4. 

6. Wychowawca do 10 września każdego roku szkolnego ustnie informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

b. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

c. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Informację, o których mowa w ust.1, 4 lub 6 przekazywane są w formie ustnej na 

pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu lub w trakcie indywidualnych spotkań 

rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą. 

8. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zapoznać się z informacjami 

wymienionymi w ust. 1, 4 lub 6 udostępnionymi w bibliotece szkolnej w formie Statutu 

Zespołu i pakietów programowych nauczycieli. 

9. Uczeń bądź jego rodzice/prawni opiekunowie w przypadku nie uzyskania informacji 

wymienionych w ust. 1, 4 lub 6 informują o tym Dyrektora Zespołu, w terminie do 30 

września danego roku. 

 

 

11.3. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów 

§ 117. 

1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia uczniów i jego postępy korzystając m.in.  

z następujących form: 

a. wypracowanie (w klasach II – III szkoły podstawowej co najmniej jedno  

w okresie, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej co najmniej dwa 

w okresie), 

b. dyktando sprawdzające poprawność ortograficzną pisowni, 

c. test sprawdzający rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie, 

d. test z lukami, 

e. krzyżówki, rebusy, 

f. sprawdzian pisemny m.in. ze znajomości leksyki i gramatyki języka, wiadomości 

i umiejętności po podsumowaniu działu (począwszy od klasy II szkoły 

podstawowej),  

g. kartkówki z bieżących treści kształcenia, 

h. sprawdzian czytelniczy (umiejętność czytania ze zrozumieniem), 

i. obserwacja pracy dziecka (podczas pracy przy komputerze, gry, wykonywania 

ćwiczeń), 

j. scenka sytuacyjna, 

k. dyskusja, 

l. rozmowa z uczniem, 
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m. odpowiedź ustna (po skończeniu działu, na każdej lekcji z zakresu treści 

kształcenia z poprzednich lekcji, przy podsumowaniu nowej lekcji), 

n. prace konkursowe, 

o. zadanie domowe, 

p. notatka z lekcji, 

q. prezentacje indywidualne i grupowe: ilustrowane słowniki ortograficzne, 

referaty, albumy, drzewa genealogiczne, 

r. ćwiczenia laboratoryjne, terenowe, praktyczne (m.in. hodowla), fizyczne, 

s. wytwory pracy ucznia (plastyczne, techniczne), 

t. zeszyt przedmiotowy. 

2. Nauczyciel może określić dodatkowo inne sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów niż 

wymienione w ust. 1. 

 

11.4. Pisemne prace kontrolne 

§ 118. 

1. Pisemne prace kontrolne powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem  

i określeniem zakresu oraz zaznaczone w dzienniku w dniu planowania. 

2. W ciągu tygodnia mogą wystąpić trzy pisemne prace kontrolne, wskazane aby były 

przerwy między nimi. 

3. Nauczyciel może bez zapowiadania przeprowadzić kartkówkę z prostych, nie 

wymagających gruntowego przygotowania, umiejętności określonych w wymaganiach. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić i ocenić pracę w ciągu jednego tygodnia  

a następnie udostępnić te prace uczniom podczas lekcji m.in. w celu poprawienia. 

5. Pisemne prace kontrolne nauczyciel może sprawdzić i ocenić w terminie późniejszym, jeśli 

przebywa na zwolnieniu lekarskim lub wypadają dni ustawowo wolne od nauki, lecz nie 

później niż do pierwszej lekcji nauczyciela z daną klasą – po zwolnieniu lekarskim. 

6. Na jeden tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nie należy 

przeprowadzać pisemnych prac kontrolnych. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu zespołu – w terminie do 

miesiąca od przeprowadzenia pisemnej pracy kontrolnej – następującą dokumentację: 

a. zestaw zadań, pytań, ćwiczeń itp. wraz z zasadami sprawdzania i oceniania, 

b. sprawdzone i ocenione prace, 

c. kartotekę wyników wraz z wnioskami. 

8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom  

w budynku zespołu w obecności nauczyciela lub Dyrektora Zespołu. 

 

 

11.5. Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego 

§ 119. 

 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Uczeń klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt 

edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez 

zespół uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem 

różnorodnych metod. 
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3. Projekt edukacyjny może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie 

programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści 

albo mieć charakter interdyscyplinarny. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela  

i obejmuje następujące działania: 

a. wybór tematu projektu edukacyjnego, 

b. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, 

c. wykonanie zaplanowanych działań, 

d. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Dyrektor Zespołu, na pisemny umotywowany wniosek rodziców/prawnych opiekunów,  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić 

ucznia z realizacji projektu.  

6. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 5, na świadectwie ukończenia gimnazjum  

w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu 

edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”. 

7. Nauczyciele w terminie do końca października każdego roku szkolnego zgłaszają do  

Dyrektora Zespołu, na piśmie tematy projektów edukacyjnych. 

8. Uczeń/uczniowie mają prawo zgłoszenia tematu projektu. 

9. W terminie do 15 listopada zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów 

pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, zgodności z podstawą programową, 

innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz 

atrakcyjności. 

10. W terminie do 20 listopada Dyrektor Zespołu ogłasza Szkolną Bazę Projektów 

Edukacyjnych, którą umieszcza się w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej zespołu. 

11. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy ustną 

deklarację udziału w jego realizacji i pospisują kontrakt. Ostateczny termin wyboru tematu 

projektu przypada na 30 listopada. 

12. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac 

związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu. 

Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków  

i nauczyciela – opiekuna projektu. 

13. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za: 

a. wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań 

uczniów, 

b. omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu  

i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe, 

c. opracowanie karty projektu i innych dokumentów o ile taka potrzeba zachodzi, 

d. prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt, 

e. monitorowanie jego realizacji, 

f. ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego 

realizację. 

14. Nauczyciele w zakresie swoich kompetencji są zobowiązani do udzielania wsparcia  

w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna 

projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział  

w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu. 

15. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu: 

a. poinformowanie na początku września, każdego roku, uczniów opiekunów 

ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach realizacji projektu 

edukacyjnego, 

b. prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez 

wszystkich uczniów klasy, 

c. komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania 

ucznia, 
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d. dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu 

edukacyjnego  w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, 

świadectwa). 

16. Uczniowie mogą realizować projekt w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych 

liczących od 3 do 10 osób. 

17. Czas pracy wykonania projektu nie może przekroczyć 8 tygodni. 

18. Prezentacje projektów mają odbyć się do końca maja danego roku szkolnego. 

19. Kryteria oceny projektu edukacyjnego dotyczą: 

a. oceny efektu końcowego (wytworu), 

b. wkładu ucznia/uczniów w realizację projektu, 

c. oceny prezentacji. 

20. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione  

w pkt. 19 kryteria podlegają następującej punktacji: 

a. efekt końcowy (wytwór) – 5 punktów, 

b. wkład pracy ucznia – 10 punktów, 

c. prezentacja – 5 punktów. 

21. Minimalna liczba punktów niezbędnych do zaliczenia projektu – 12 punktów. 

22. Udział i aktywność ucznia w realizacji projektu mają wpływ na ocenę z zachowania. 

23. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na: 

a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

24. Jeżeli realizowane projekty edukacyjne są przedmiotowe, oprócz oceny z zachowania 

można oceniać w ramach przedmiotu. 

25. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 

 

11.6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia 

§ 120. 

1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia podlegają ocenie. 

2. Oceny dzielą się na: bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne roczne. 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. 

4. Oceny z zajęć edukacyjnych obowiązkowych lub dodatkowych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia. 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

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

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,  

a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

8.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę w sposób ustny lub pisemny, w zależności od formy wniosku, podając osiągnięcia 

ucznia i kryteria oceny tych osiągnięć, ujętych w pakiecie programowym. 
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§ 121. 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

a. bieżące, 

b. klasyfikacyjne: 

- śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego, 

- końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są 

równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu 

poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na 

podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. 

Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.    

2. Każda ocena z ustalonych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika lekcyjnego/elektronicznego oraz zeszytu ucznia bezpośrednio po jej 

ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali. 

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości  

i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. 

Ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego/elektronicznego oraz do zeszytu ucznia. 

4. Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących 

zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń przez okres 1 miesiąca,  

a następnie przekazywane do dokumentacji szkoły. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

a. na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli, 

b. w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia, w okresie 14 

dni od wystawienia uczniowi oceny, 

c. podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem, w okresie 14 dni od wystawienia 

uczniowi oceny. 

6. O wgląd do wcześniejszych prac uczniów rodzic/prawny opiekun może się ubiegać 

składając pisemny wniosek do Dyrektora Zespołu. 

7. Uzasadnienie pracy może mieć formę ustną lub – jeśli tak określono we wniosku – pisemną 

(w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną). 

8.  Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

9. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie  

w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzian umiejętności, 

braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo 

do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje 

prośbę ucznia w terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 

10. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności (sprawdzianów) 

ucznia uzasadniane są pisemnie. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy 

zawierającą następujące treści: 

 

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………… 

Data sprawdzianu: ……………………………………………………… 

Dział: …………………………………………………………………… 

     Ocena: ……………………….. 

 Sprawdzeniu podlegało Uwagi/pkt 

W
ia

d
o

m
o
śc

i 

A 

Zapamiętywan

ie 

wiadomości 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

B 
Zrozumienie 

wiadomości 

1. ………………………………. 

2. ………………………………. 

 

U
m

ie

ję
tn

o
ś

ci
 

C 

Stosowanie 

wiadomości  

w sytuacjach 

1. ………………………….. 

2. ………………………….. 

3. ………………………….. 
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typowych 

D 

Stosowanie 

wiadomości  

w sytuacjach 

problemowych 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

 

 

Zalecenia do pracy: ………………………………………………………. 

11. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do uzyskania 

dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 10. Dodatkowe uzasadnienie 

nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji  

w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań  

z rodzicem, w terminie 7 dni od oddania sprawdzonej pracy pisemnej ucznia. 

12. Zeszyty ucznia, dyktanda, wypracowania, wypowiedzi ustne (z języka polskiego) są 

oceniane wg następujących kryteriów: 

a. kryteria oceny zeszytów przedmiotowych: 

 

Kryteria oceny zeszytów przedmiotowych: 

Rodzaj kryterium Punktacja (od 0 do 2) 

Estetyka  

Czytelność zapisów  

Poprawność gramatyczna i ortograficzna  

Systematyczność w prowadzeniu notatek  

Przygotowanie pracy domowej  

 

Podsumowanie 

Łącznie liczba punktów  

Ocena  

Data i podpis nauczyciela  

 

b. kryterium oceny dyktanda w kl. II i III szkoły podstawowej: 

Kryteria oceny dyktanda w kl. II sp. 

Lp.  Dopuszczalna liczba błędów Ocena 

1.  bezbłędnie celujący 

2.  1 błąd zasadniczy i 2 błędy 

drugorzędne  

bardzo dobry 

3.  3 błędy zasadnicze i 2 błędy 

drugorzędne 

dobry 

4.  5 błędów zasadniczych i 2 błędy 

drugorzędne 

dostateczny 

5.  7 błędów zasadniczych i 2 błędy 

drugorzędne 

dopuszczający 

6.  9 i więcej błędów zasadniczych i 2 

drugorzędne 

niedostateczny 

 

Kryteria oceny dyktanda w kl. III sp. 

 

Lp. 

 

Dopuszczalna liczba błędów 

 

Ocena 

1. bezbłędnie celujący 
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2. 1 błąd zasadniczy lub  2 błędy drugorzędne  bardzo dobry 

3. 2  błędy zasadnicze i 2 błędy drugorzędne dobry 

4. 4  błędów zasadniczych i 2 błędy drugorzędne dostateczny 

5. 6 błędów zasadniczych i 2 błędy drugorzędne dopuszczający 

6. 8 i więcej błędów zasadniczych i 2 drugorzędne niedostateczny 

 

c. kryterium oceny dyktanda w kl. IV - VI szkoły podstawowej 

 

Kryteria oceny dyktanda w kl. IV sp. 

Dopuszczalna liczba błędów ocena 

0 błędów zasadniczych i drugorzędnych celujący 

1 błąd zasadniczy i 2 błędy drugorzędne bardzo dobry 

2 błędy zasadnicze i 2 błędy drugorzędne dobry 

4 błędy zasadnicze i 2 błędy drugorzędne dostateczny 

6 błędów zasadniczych i 2 błędy drugorzędne dopuszczający 

7 i więcej błędów zasadniczych niedostateczny 

Kryteria oceny dyktanda w kl. V sp. 

Dopuszczalna liczba błędów ocena 

0 błędów zasadniczych i drugorzędnych celujący 

1 błąd zasadniczy i 2 błędy drugorzędne bardzo dobry 

2 błędy zasadnicze i 2 błędy drugorzędne dobry 

3 błędy zasadnicze i 2 błędy drugorzędne dostateczny 

5 błędów zasadniczych i 2 błędy drugorzędne dopuszczający 

6 i więcej błędów zasadniczych niedostateczny 

Kryteria oceny dyktanda w kl. VI sp. 

Dopuszczalna liczba błędów ocena 

0 błędów zasadniczych i drugorzędnych celujący 

2 błędy drugorzędne bardzo dobry 

1 błędy zasadnicze i 2 błędy drugorzędne dobry 

2 błędy zasadnicze i 2 błędy drugorzędne dostateczny 

3 błędów zasadniczych i 2 błędy drugorzędne dopuszczający 

5 i więcej błędów zasadniczych niedostateczny 

 

Oznaczenia błędów podczas sprawdzania pracy ucznia przez nauczyciela: 

2. ort. – błąd ortograficzny zasadniczy 

3. int.- błąd interpunkcyjny  

4. 1/3 ort. – błąd drugorzędny  

 

d. kryteria oceny pracy pisemnej z języka polskiego: 
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- temat - zrozumienie, wyczerpanie, 

- kompozycję, estetykę, 

- dobór słownictwa (język), 

- stylistykę, 

- ortografię i interpunkcję. 

Kryteria oceny wypracowania 

Rodzaj kryterium Punktacja ( od 0 do 2) 

Temat – zrozumienie, wyczerpanie  

Kompozycja, estetyka  

Dobór słownictwa, język  

Stylistyka  

Ortografia i interpunkcja  

 

Podsumowanie 

Łącznie liczba punktów  

Ocena  

Data i podpis nauczyciela  

 

e. kryteria oceny wypowiedzi ustnych: 

- kryterium intuicyjne: 

 wypowiedź zgodna z tematem, 

 zachowanie odpowiedniej kompozycji wypowiedzi: pamiętając o wstępie, rozwinięciu 

i zakończeniu, łącząc tekst w logiczną całość, unikanie powtarzania tych samych 

myśli, 

 zwracanie uwagi na poprawność językową: stosując bogate słownictwo, włączając w 

wypowiedź związki frazeologiczne, przysłowia, porównania  

i cytaty, używając wyrazów poprawnych gramatycznie, dbanie o odpowiedni akcent, 

 stosowanie odpowiedniego tempa mówienia (dyscyplinę czasu), dopasowując tempo 

mówienia do tematu i formy wypowiedzi, pamiętając o płynności, unikanie pauz i 

przerywników typu: y..., e..., nie? 

 
- kryterium punktowane: 

I. Poziom merytoryczny Rzeczowość wypowiedzi 

Zgodność z tematem 

Stopień wyczerpania 

0 –2 p. 

0 – 2 p. 

0 – 2 p. 

II. Poziom strukturalny Trójdzielność kompozycyjna  

Spójność wypowiedzi 

Odwoływanie się do literatury i autorytetów 

0 –2 p. 

0 – 2 p. 

0 – 2 p. 

III. Poziom językowy Dobór słownictwa świadczący o bogactwie 

językowym  

Poprawność językowa 

Komunikatywność wypowiedzi 

0 –2 p. 

0 – 2 p. 

0 – 2 p. 

 

f. kryterium oceny dyktanda w kl. I – III gimnazjum 

 

Ilość błędów Ocena 

0 błędów zasadniczych i drugorzędnych celujący 

2 błędy drugorzędne bardzo dobry 

1 błąd zasadniczy i 2 błędy drugorzędne dobry 
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2 błędy zasadnicze i 2 błędy drugorzędne dostateczny 

3 błędy zasadnicze i 2 błędy drugorzędne dopuszczający 

4 i więcej błędów zasadniczych niedostateczny 

 

 

13. Oceny bieżące (począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej) oraz śródroczne  

i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych (począwszy od klasy czwartej szkoły 

podstawowej) ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, w stopniach według następującej skali: 

 

zapis stopnia 

słowny cyfrowy skrótowy 

celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

 

 

14. Kryteria oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia są następujące: 

 

Stopień 
% opanowanych wiadomości, umiejętności  

w stosunku do badanych 

celujący  minimum 95 

bardzo dobry minimum 90 

dobry minimum 75 

dostateczny minimum 50 

dopuszczający minimum 30 

niedostateczny mniej niż 30 

 

 

15. Kryteria oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną:  

 

Stopień 
% opanowanych wiadomości, umiejętności  

w stosunku do badanych 

celujący  minimum 90 

bardzo dobry minimum 70 

dobry minimum 55 

dostateczny minimum 40 

dopuszczający minimum 20 

niedostateczny mniej niż 19 

 

16. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do 

formułowania wymagań, dlatego ocenia się postęp i wkład pracy oraz wysiłek włożony  

w przyswajanie wiadomości przez danego ucznia. 

17. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przyjęty przez nauczyciela w danej klasie, 
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b. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 

uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, 

proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 

program opracowany przez nauczyciela, 

c. uzyskał tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim,  

d. osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych na szczeblu rejonowym lub 

posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia. 

18. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami, 

b. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 

nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

19. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a. nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym 

przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym 

wymagania ujęte w podstawie programowej, 

b. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne. 

20. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym 

przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie 

programowej, 

b. rozwiązuje, wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności. 

21. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale 

braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  

z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas 

programowo najwyższych), 

b. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim 

stopniu trudności. 

22. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował 

wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki te uniemożliwiają 

dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klasy programowo najwyższej) 

oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności. 

23. Oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów w klasach I – 

III szkoły podstawowej są opisowe. 

24. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa  

w ust.9, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

25. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są opisowe. 
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11.7. Ocenianie zachowania ucznia 

§ 122. 

1. Zachowanie ucznia podlega ocenie. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia i norm etycznych oraz obowiązków określonych w niniejszym statucie. 

3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala wychowawca, po zasięgnięciu 

opinii uczniów, ocenianego ucznia oraz nauczycieli, w tym wyrażonymi w formie 

zapisów w dzienniku lekcyjnym, dzienniku wychowawcy. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. 

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów wychowawca uzasadnia 

ustaloną ocenę w sposób ustny lub pisemny, w zależności od formy wniosku, 

podając zapisy z dziennika lekcyjnego o zachowaniu ucznia oraz kryteria oceny 

zachowania ucznia. 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8. Udział ucznia w konkursach, jak i jego osiągnięcia w konkursach, mają wpływają 

na ocenę zachowania. 

9. Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania obejmuje ocenę zachowania ucznia  

w pierwszym okresie, a roczna ocena klasyfikacyjna obejmuje ocenę zachowania 

ucznia w danym roku szkolnym. 

10. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, chyba że uczeń lub jego 

rodzice/ prawni opiekunowie zgłoszą zastrzeżenie do Dyrektora Zespołu, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, w terminie 7 

dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

§ 123. 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy czwartej szkoły 

podstawowej, z zastrzeżeniem ust.3, ustala się według następującej skali: 

 

 

Zapis oceny 

słowny skrótowy 

wzorowe  wz 

bardzo dobre  bdb 

dobre  db 

poprawne  pop 

nieodpowiednie  ndp 

naganne  ng 
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2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów w klasach I – III szkoły 

podstawowej są opisowe. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są opisowe. 

 

 

§ 124. 

1. Uczeń oceniany jest z następujących zakresów postępowania: 

a. stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych, kultury 

osobistej, 

b. stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych, 

c. wykazywania zainteresowania życiem klasy, szkoły i środowiska lokalnego, 

d. zaangażowaniu w realizacji projektu edukacyjnego w przypadku ucznia gimnazjum. 

2. W celu zobiektyzowania oceny zachowania i podniesienia motywacji ucznia wprowadza 

się skalę punktową za poszczególne zachowania. 

3. Ocena z zachowania nie ma wpływu na ocenę uzyskaną przez ucznia z zajęć edukacyjnych. 

4. Uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie maja prawo do bieżącej informacji  

o cząstkowej punktacji za poszczególne skale zachowania. 

5. W przypadku wątpliwości dotyczących cząstkowych za poszczególne skale zachowania 

uczeń bądź jego rodzic/prawny opiekun ma prawo odwołać się w ciągu 7 dni, za 

pośrednictwem pedagoga szkolnego do Dyrektora Zespołu. 

6. Wychowawca oddziału zobowiązany jest do 15 września każdego roku, zapoznać uczniów  

i rodziców/prawnych opiekunów ze szczegółowymi kryteriami ocen z zachowania. 

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczególności: 

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, w szczególności określonych  

w Statucie Zespołu, 

b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c. dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d. dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g. okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom i innym pracownikom zespołu, 

h. troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia, 

i. dbałość o higienę osobistą, 

j. sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych, 

k. przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do 

doskonalenia wiedzy i umiejętności), 

l. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

m. systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia lekcyjne, 

n. reagowanie na przejaw zła, przemocy, 

o. troska o mienie szkolne, 

p. udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły  

i środowiska, 

q. w przypadku ucznia gimnazjum aktywny i twórczy udział w realizacji projektu 

edukacyjnego. 

8. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń 

awansem na początku roku szkolnego. 

9. Wymagana ilość punktów na poszczególne oceny zachowania. 

 

Ocena Liczba punktów – I 

półrocze 

Liczba punktów – II 

półrocze 
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wzorowe 240 i więcej 480 i więcej 

bardzo dobre 239 – 160 476 - 320 

dobre 159 – 100 319 - 200 

poprawne 99 – 70 199 – 140 

nieodpowiednie 69 – 40 139 – 80 

naganne 39 i mniej 79 i mniej 

 

10. Ustalona ocena zachowania może ulec obniżeniu o jeden stopień od ustalonej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej: 

a. w przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego statutu, 

b. w szczególnie uzasadnionych przypadku – decyzją Rady Pedagogicznej. 

11. W przypadku gdy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej lub zagrażający 

zdrowiu lub życiu oraz w innych skrajnych sytuacjach może otrzymać ocenę naganną  

z pominięciem zasad punktowania. 

12. Za punkt wyjścia w ocenie zachowania przyjmuje się 100 punktów, które uczeń otrzymuje 

awansem na początku każdego semestru, co jest równoznaczne z oceną dobrą. 

13. W zależności od postępowania ucznia, jego postawy, zaangażowania w życie szkoły, klasy, 

wywiązywania się z obowiązków szkolnych może on zdobyć w trakcie roku szkolnego 

dodatnie lub ujemne punkty. Od sumy zgromadzonych punktów będzie uzależniona ocena  

z zachowania. 

14. Uczeń może otrzymać punkty „Plusowe” za: 

a. udział w konkursie przedmiotowym; II – etap konkursu – 30 punktów, III – etap 

konkursu – 50 pkt., 

b. udział w konkursie pozaszkolnym (za każdy etap) -10 pkt., 

c. udział w konkursie szkolnym – 10 pkt., 

d. pełnienie funkcji w organizacjach szkolnych 10 – 30 pkt. (raz w semestrze), 

e. pełnienie funkcji w klasie – 10 pkt. (raz w semestrze), 

f. 100% frekwencję na zajęciach szkolnych – 30 pkt., 

g. brak godzin nieusprawiedliwionych – 10 pkt., 

h. brak spóźnień na zajęcia lekcyjne – 5 pkt., 

i. udział w zawodach sportowych: etap szkolny – 5 pkt., etap powiatowy – 10 pkt., 

etap – rejonowy – 20 pkt., etap wojewódzki – 40 pkt., 

j. pomoc w przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych wolnym od zajęć – 5 

pkt, 

k. praca na rzecz klasy – 5 pkt., 

l. praca na rzecz szkoły – 5 pkt., 

m. praca na rzecz środowiska – 10 pkt., 

n. pomoc kolegom w nauce – 15 pkt., 

o. udział w uroczystościach patriotycznych i lokalnych – 10 pkt., 

p. udział w akcjach ogólnopolskich, akcjach charytatywnych – 5 pkt., 

q. praca w ramach wolontariatu: na terenie szkoły – 10 pkt., poza szkoła – 20 pkt.,  

r. reagowanie na niewłaściwą postawę i zachowanie innych uczniów – 10 pkt., 

s. bardzo dobre zachowanie podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły – 5 pkt., 

t. aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, zajęciach 

dodatkowych – 10 pkt., 

u. noszenie stroju galowego na wszystkie uroczystości i święta szkolne – 5 pkt. 

(jednorazowo na koniec semestru), 

v. reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym na terenie szkoły – 10 pkt., 

w. reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym na uroczystościach poza szkołą – 

15 pkt., 

x. do dyspozycji wychowawcy – do 20 pkt., 

y. do dyspozycji rady pedagogicznej – do 20 pkt., 

z. przestrzeganie postanowień statutu, odznaczanie się wysoką kulturą osobistą, 

każdy nauczyciel może przyznać uczniowi jednorazowo na koniec semestru/roku 

szkolnego – do 5 pkt. 
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15. W przypadku ucznia gimnazjum, który realizuje projekt edukacyjny punkty przyznaje 

opiekun projektu za: 

a. wykazywanie się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach 

realizacji projektu edukacyjnego, wspomaganie członków zespołu  

w realizacji poszczególnych zadań a także wykazanie się umiejętnością krytycznej 

samooceny i wyciągania wniosków – 30 pkt., 

b. aktywny udział w zespole realizującym projekt edukacyjny, a także za rzeczową  

i nacechowaną życzliwością współpracę z pozostałymi członkami zespołu – 20 

pkt., 

c. udział w projekcie edukacyjnym oraz współpraca w zespole realizującym projekt, 

wypełnianie stawianych przed sobą i zespołem zadań – 10 pkt., 

d. udział w projekcie edukacyjnym oraz współpraca w zespole realizującym projekt, 

wypełnianie stawianych przed sobą i zespołem zadań, przy czym działania 

podejmowane były na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu – 

5 pkt. 

16. Uczeń może otrzymać punkty „Minusowe” za: 

a. nieodpowiednie zachowanie w czasie zajęć lekcyjnych tj. rozmowy z innymi 

uczniami, samowolne chodzenie po klasie – 10 pkt., 

b. niewykonanie polecenia nauczyciela – 10 pkt., 

c. aroganckie zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób – 10 

pkt., 

d. poniżanie kolegów – 10 pkt., 

e. zaczepki fizyczne innych uczniów/dzieci – 10 pkt., 

f. bójki – 50 pkt., 

g. bierny udział w bójce – 5 pkt., 

h. bierny udział w paleniu papierosów – 5 pkt., 

i. palenie papierosów – 30 pkt., (każdorazowo), 

j. posługiwanie się wulgarnym słownictwem – 10 pkt., 

k. niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły i w drodze do i ze szkoły stwarzające 

zagrożenie dla zdrowia – 20 pkt., 

l. niszczenie mienia szkolnego lub cudzej własności – 20 pkt., 

m. zaśmiecanie otoczenia – 5 pkt., 

n. nieusprawiedliwione spóźnienia na zajęcia lekcyjne – 2 pkt., 

o. niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań  - 10 pkt., 

p. nieprzestrzeganie regulaminu hali gimnastycznej i klasopracowni – 5 pkt., 

q. opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia – 10 pkt. (za każdą 

opuszczoną godzinę lekcyjną, 

r. wyłudzanie pieniędzy – 50 pkt., 

s. kradzież – 50 pkt., 

t. spożywanie alkoholu – 50 pkt., 

u. stosowanie środków odurzających – 50 pkt., 

v. psychiczne i fizyczne znęcanie się nad ludźmi, zwierzętami – 50 pkt., 

w. okłamywanie nauczycieli i innych pracowników zespołu – 30 pkt., 

x. fałszowanie dokumentów, ocen w dzienniku – 50 pkt., 

y. korzystanie z telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, MP4 i innych urządzeń 

elektronicznych w czasie zajęć lekcyjnych – 10 pkt., 

z. samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych – 10 pkt., 

17. Uczeń otrzymuje punkty „Minusowe” za: 

a. posiadanie/korzystanie z przedmiotów stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub 

życia innych osób (zapałki, zapalniczki, ostre narzędzia, itp.) – 20 pkt., 

b. niestosowny strój i ubiór do sytuacji – 10 pkt. (niezgodny z zapisami w statucie), 

c. wyzywający strój lub makijaż – 5 pkt. (każdorazowo), 

d. jedzenie lub picie w czasie zajęć lekcyjnych (z wyjątkiem uczniów chorych  

i w uzasadnionej sytuacji) – 5 pkt., 

e. brak obuwia na zmianę – 5 pkt., 



Statut Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza – stan prawny na 1 września 2016 r. 

 

88 

 

f. lekceważenie obowiązków dyżurnego – 5 pkt., 

g. żucie gumy w czasie zajęć lekcyjnych – 5 pkt., 

h. brak stroju galowego na uroczystościach i świętach szkolnych – 5 pkt. 

(każdorazowo), 

i. niewłaściwe zachowanie w czasie przejazdu autobusem szkolnym – 5 pkt., 

j. świadome niszczenie sprzętu i mienia szkolnego – 10 pkt., 

k. zniesławienie Zespołu na stronie internetowej – 50 pkt., 

l. umieszczanie obraźliwych treści o innych uczniach lub nauczycielach  

w Internecie – 50 pkt., 

m. przesyłanie obraźliwych smsów o uczniach, nauczycielach – 15 pkt., 

n. nakłanianie innych uczniów do niewłaściwego zachowania – 10 pkt., 

o. nie korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 10 pkt., 

p. zachowywanie się nieobyczajnie – 50 pkt., 

q. nagana Dyrektora Zespołu – 50 pkt., 

r. nagana wychowawcy – 15 pkt., 

s. do dyspozycji wychowawcy do 20 pkt., 

t. do dyspozycji rady pedagogicznej do 20 pkt. 

18. W przypadku ucznia gimnazjum, który realizuje projekt edukacyjny, a nie wywiązuje się  

z podjętych obowiązków, opiekun projektu przyznaje „ujemne” punkty za: 

a.  nie wywiązywanie się w terminie ze swoich obowiązków, w wyniku którego 

powstały opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez 

innych członków zespołu – 10 pkt., 

b. nieuczestniczenie lub odmowa udziału w realizacji projektu edukacyjnego – 30 

pkt. 

19. Uczeń nie może uzyskać oceny: 

a. wzorowej w przypadku gdy zgromadził 20 pkt., ujemnych, 

b. bardzo dobrej w przypadku gdy zgromadził 30 pkt., ujemnych, 

c. dobrej w przypadku gdy zgromadził 50 pkt., ujemnych, 

d. w uzasadnionych przypadkach tj. poprawy zachowania ucznia (brak punktów 

ujemnych) wychowawca ma prawo podnieść ocenę roczną z zachowania o jeden 

stopień, 

e. jeśli uczeń otrzyma naganę dyrektora, to bez względu na liczbę zgromadzonych 

punktów może mieć najwyżej ocenę poprawną. 

20. Zasady zapisywania spostrzeżeń dotyczących zachowania ucznia nauczyciele  

i wychowawcy dokonuję w dzienniku lekcyjnym. 

21. Uczniowie liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej oceniani są wg 

następujących zakresów postępowania: 

a. wywiązywania się obowiązków ucznia, 

b. postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

c. dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d. dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, 

f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g. okazywanie szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom. 

22. Uczeń liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej punkty „Plusowe”  

o trzymuje za: 

a. reprezentowanie szkoły w zawodach, konkursach i olimpiadach – 20 pkt., 

b. pomoc koleżeńską w nauce – 10 pkt., 

c. ratowanie zdrowia i życia innych – 60 pkt., 

d. pochwałę wychowawcy wobec klasy – 10 pkt., 

e. pochwałę dyrektora wobec uczniów szkoły – 20 pkt., 

f. wykonywanie prac organizacyjno – porządkowych na terenie szkoły – 20 pkt., 

g. stosunek do wywiązywania się z obowiązków szkolnych (w tym frekwencja na 

zajęciach lekcyjnych) – 20 pkt., 

h. działania służące promocji szkoły w środowisku – 20 pkt., 
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i. praca na rzecz wolontariatu – 10 pkt., 

j. aktywny udział w życiu klasy i szkoły (przygotowanie uroczystości szkolnych, 

udział w różnego rodzaju akcjach i projektach) – 20 pkt. 

23. Uczeń liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej punkty „Ujemne”  

o trzymuje za: 

a.  świadome uszkodzenie zdrowia innych osób – 60 pkt., 

b. kradzież – 50 pkt., 

c. używanie wulgarnego słownictwa – 30 pkt., 

d.  spożywanie alkoholu na terenie i w pobliżu szkoły – 30 pkt., 

e. palenie papierosów na terenie i w pobliżu szkoły – 5 pkt., (pierwszy przypadek 

palenia papierosów) – 5 pkt., 

f. kolejne przypadki palenia papierosów na terenie i w pobliżu szkoły – 20 pkt., 

g. wejścia do szkoły bez zmiennego obuwia – do 5 pkt., 

h. nieusprawiedliwiona absencja na zajęciach lekcyjnych (za każdą godzinę) – 1 pkt., 

i. niszczenie mienia szkolnego/sprzętu oraz rzeczy innych osób – 20 pkt., 

j. zakłócanie porządku na zajęciach i przerwach śródlekcyjnych, uroczystościach – 

15 pkt.,  

k. niekulturalne zachowanie się w różnych sytuacjach – 15 pkt., 

l.  lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych oraz nauczycieli i innych 

pracowników szkoły – 10 pkt. 

24. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po konsultacji z uczniami na dwa 

tygodnie przed klasyfikacją. 

 

25. Wymagana ilość punktów na poszczególne oceny zachowania: 

 

Ocena Liczba punktów – I półrocze Liczba punktów – II 

półrocze 

wzorowe 121 i więcej 242 i więcej 

bardzo dobre 120 - 110 240 - 220 

dobre 109 - 89 218 - 178 

poprawne  88 - 61 176 - 122 

nieodpowiednie 60 - 37 120 - 74 

naganne 36 i mniej 72 i mniej 

 

§ 125. 

1. Wychowawca jest zobowiązany do przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o zachowaniu podczas ogólnych 

spotkań z rodzicami w miesiącach: listopad, styczeń, kwiecień i czerwiec. 

2. Wychowawcy przekazują informacje wymienione w ust. 1 w formie pisemnej, 

przygotowanej dla każdego rodzica oddzielnie. 

3. Przy przekazywaniu informacji dotyczących konkretnego ucznia należy przestrzegać 

zasadę ujętą w § 82 ust. 10. 

4. Nauczyciele oraz wychowawcy w szczególnych sytuacjach przekazują indywidualnie 

rodzicom informacje wymienione w ust.1, bez względu na terminy określone w tymże  

ust. 1. 
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11.8. Klasyfikacja śródroczna i roczna 

§ 126. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i śródrocznej oceny zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. 

2. Klasyfikacja śródroczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na ustaleniu jednej 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikację śródroczną ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględnieniem ustalonego dla niego 

indywidualnego programu edukacyjnego. 

4. Okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na ustaleniu przez 

nauczyciela stopnia opanowania przez ucznia poszczególnych wiadomości i umiejętności  

z danych zajęć edukacyjnych, zgodnych z wykazem wymagań. 

5. Okresowe podsumowanie osiągnięć zachowania ucznia polega na ustaleniu przez 

wychowawcę stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia i norm etycznych  

oraz obowiązków określonych w niniejszym statucie. 

6. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w styczniu. 

7. Listę zadań do wykonania związanych z zakończeniem okresu i ich terminarz ustala 

Dyrektor Zespołu. 

 

§ 127. 

1. Jeżeli w wyniku sprawdzania osiągnięć ucznia w danym okresie lub w wyniku klasyfikacji 

śródrocznej nauczyciel stwierdza, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi 

lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, to jest zobowiązany do 

stworzenia uczniowi szansy uzupełnienia braków. 

2. Nauczyciel realizuje zadanie wymienione w ust. 1 m.in. poprzez: 

a. zorganizowanie dla ucznia konsultacji indywidualnych bądź grupowych (zapis 

informacji o pomocy w dzienniku zajęć), 

b. wnioskowanie o objęcie opieką ucznia przez pedagoga bądź logopedę, 

c. zorganizowanie przy współpracy wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego 

pomocy koleżeńskiej. 

3. Zespół w miarę możliwości organizuje dla uczniów zajęcia terapii pedagogicznej. 

 

§ 128. 

1. Klasyfikacja roczna polega na rocznym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia  

oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. 

2. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na ustaleniu jednej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Klasyfikację roczną ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym przeprowadza się z uwzględnieniem ustalonego dla niego indywidualnego 
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programu edukacyjnego. 

4. Roczne podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na ustaleniu przez 

nauczyciela stopnia opanowania przez ucznia poszczególnych wiadomości i umiejętności  

z danych zajęć edukacyjnych, zgodnych z wykazem wymagań. 

5. Roczne podsumowanie osiągnięć zachowania ucznia polega na ustaleniu przez 

wychowawcę stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia i norm etycznych oraz 

obowiązków określonych w niniejszym statucie. 

6. Klasyfikację roczną przeprowadza się w czerwcu, a dla uczniów klasy III liceum 

ogólnokształcącego w kwietniu. 

7. Listę zadań do wykonania związanych z zakończeniem roku szkolnego i ich terminarz 

ustala Dyrektor Zespołu. 

 

§ 129. 

1. Nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania ucznia o przewidywanych dla 

niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych co najmniej na sześć dni 

kalendarzowych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Analogicznie 

postępuje wychowawca odnośnie przewidywanej klasyfikacyjnej oceny zachowania. 

2. Wychowawcy są zobowiązani do poinformowania rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i przewidywanej ocenie zachowania co najmniej na sześć dni kalendarzowych przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej – w sposób uzgodniony z rodzicami 

uczniów danego oddziału. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 

bądź wychowawcą lub z Dyrektorem Zespołu w okresach klasyfikacji śródrocznej  

i rocznej uczniów. 

§ 130. 

1. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć pod warunkiem wymienionym 

w ust. 2 i w trybie określonym w ust. 3 i 4. 

2. Warunkiem uzyskania wyższej oceny niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna  

z danych zajęć jest systematyczne przystępowanie do poprawiania ocen bieżących bądź 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć. 

3. Uczeń pragnący uzyskać wyższą ocenę niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna  

z danych zajęć zgłasza się do nauczyciela prowadzącego te zajęcia w terminie najpóźniej 

na trzy dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

4. Uczeń uzyskuje wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną niż przewidywana z danych zajęć 

wówczas, gdy wykaże nauczycielowi prowadzącemu te zajęcia edukacyjne – w terminie 

określonym w ust. 3 – fakt opanowania wiadomości lub umiejętności wcześniej nie 

osiągniętych, a ujętych w wymaganiach na daną ocenę. 

 

§ 131. 

1. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania pod warunkiem wymienionym w ust. 2 i w trybie określonym w ust. 3 i 4. 

2. Warunkiem uzyskania wyższej oceny niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest systematyczne poprawianie przez ucznia swojego zachowania w ciągu 

całego roku. 
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3. Uczeń pragnący uzyskać wyższą ocenę niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zgłasza pisemnie do wychowawcy – w terminie najpóźniej na trzy dni przed 

rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej – pisemną prośbę o ponowne 

ustalenie oceny, zawierającą szczegółowe uzasadnienie. 

4. Wychowawca rozpatruje prośbę ucznia określoną w ust. 3 po zasięgnięciu opinii uczniów 

oraz nauczycieli. 

5. Uczeń uzyskuje wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w przypadku otrzymania 

pozytywnych opinii uczniów, nauczycieli oraz wychowawcy. 

§ 132. 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

11.9. Egzamin klasyfikacyjny 

§ 133. 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz  

§ 134. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 134 i § 135 ust. 1. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna,  

z zastrzeżeniem § 134. 

 

§ 134. 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

2. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej 

oceny klasyfikacyjnej jest: 

a. uzyskanie w ciągu okresu z prac pisemnych: prac klasowych, sprawdzianów, testów co 

najmniej 50 % ocen wyższych od oceny przewidywanej, 

b. systematyczne przygotowanie się do zajęć, 

c. właściwa postawa i praca na zajęciach. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny z zachowaniem warunków określonych w ust. 1. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a. realizujący indywidualny tok lub program nauki, 

b. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt b, nie 
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obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, 

muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 3 pkt b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania. 

7. Uczeń nieklasyfikowany lub jego rodzice bądź prawni opiekunowie może/mogą złożyć 

wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego do Dyrektora Zespołu najpóźniej 

na jeden dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z uczniem  

i jego rodzicami/prawnymi opiekunami, przy czym egzamin musi być przeprowadzony nie 

później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, 2, 3 pkt a, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Zespołu, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt b, przeprowadza komisja 

powołana przez Dyrektora Zespołu. W skład komisji wchodzą:  

a. Dyrektor Zespołu albo wicedyrektor zespołu – jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11, uzgadnia z uczniem oraz jego 

rodzicami/prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice/prawni opiekunowie ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, termin 

egzaminu, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny, 

podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili ten egzamin. Do protokołu załącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu. 

 

11.10.  Sprawdzanie zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej 

§ 135. 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi 

opiekunami. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu powołuje stosowną komisję. 
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3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się  

z uczniem i jego rodzicami, prawnymi opiekunami. 

4. W skład komisji – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –

wchodzą: 

a. Dyrektor Zespołu lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie 

same zajęcia edukacyjne. 

5. Komisja – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej 

oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu. 

8. W skład komisji – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – wchodzą: 

a. Dyrektor Zespołu lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

b. wychowawca klasy, 

c. wskazany przez Dyrektora Zespołu nauczyciel prowadzący zajęcia w danej 

klasie, 

d. pedagog, 

e. psycholog, 

f. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

g. przedstawiciel Rady Rodziców. 

9. Komisja – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.  

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, za wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 135 ust. 1. 

11. Z prac komisji – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin sprawdzianu, 

zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę i podpisy 

nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen, do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia. 

12. Z prac komisji – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – sporządza się 

protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik 

głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem, podpisy nauczycieli, którzy 

uczestniczyli w pracy komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

13. Przepisy ust. 1-7 i 10-11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,  

z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

14. Jeśli ocena zachowania ucznia ulegnie zmianie, to dyrektor powołuje radę pedagogiczną do 

podjęcia uchwały w sprawie nowych wyników klasyfikacji. 

15. Wychowawca wypisuje świadectwo z nową oceną i anuluje stare świadectwo. 
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11.11.  Egzamin poprawkowy 

§ 136. 

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, z tych zajęć. 

2. Podanie o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego musi być złożone przez ucznia bądź 

jego rodziców (prawnych opiekunów) u Dyrektora Zespołu co najmniej na jeden dzień 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu w ostatnim tygodniu ferii 

letnich.  

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu.  

W skład komisji wchodzą: 

a. Dyrektor Zespołu albo wicedyrektor zespołu – jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu 

oraz uzyskaną ocenę i podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym 

przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 137 ust. 9. 

 

11.12.  Promocja 

§ 137. 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia. Do szczególnych przypadków zalicza się: 

a. posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone 

orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, 
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b. przewlekłą chorobę, uniemożliwiającą realizację obowiązku nauki, w tym 

nauczania indywidualnego, 

c. brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji 

polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, 

pisania, wykonywania podstawowych działań matematycznych, 

d. niedojrzałość emocjonalną – lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, 

paraliżujący strach, płaczliwość, niedojrzałość fizyczną.  

3. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub 

na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców /prawnych opiekunów, 

rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej 

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 5, 8, 9 i 10. 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

6. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 

co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy 

programowo wyższej. 

7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się 

do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,  

w porozumieniu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej/ 

gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują  

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który 

wymieniony tytuł uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

10. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania, mimo iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od 

oceny niedostatecznej. 

11. Uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej ucznia, który otrzymał co 

najmniej dwa razy naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania podejmuje się  

w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie: 

a. szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo 

wcześniej zastosowanych kar statutowych, 

b. opuszczanie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie 

przekraczającej 30% godzin przeznaczonych na te zajęcia, 

c. systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, 

nauczycieli i innych pracowników zespołu, 

d. zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne, 

e. świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się, 

f. popełnienie czynów karalnych z świetle Kodeksu Karnego, 

g. wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów 

wulgarnych i obraźliwych. 

12. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
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11.13.  Ukończenie szkoły 

§ 138. 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową/gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na 

którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 126 ust. 6, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej,  

z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5 i jeżeli ponadto przystąpił egzaminu gimnazjalnego,  

z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i zasadniczej 

szkoły zawodowej  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole 

danego typu, z uwzględnieniem § 126 ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 

3. Uczeń kończy szkołę podstawową/gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. 

4. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, o której mowa w ust. 2, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

5. O ukończeniu szkoły podstawowej/gimnazjum przez ucznia z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,  

w porozumieniu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nieukończeniu szkoły podstawowej, 

gimnazjum, liceum ogólnokształcącego przez ucznia, któremu w szkole podstawowej, 

gimnazjum, liceum ogólnokształcącym po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

7. Uchwałę o nieukończeniu szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego 

przez ucznia, któremu w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym po 

raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania podejmuję się 

w przypadkach opisanych w § 137 ust. 11. 

8. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, o których mowa w ust.1, 

określają odrębne przepisy. 

9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

 

§ 139. 

1. Dyrektor Zespołu może wprowadzić obowiązek dokumentowania 

wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w innym niż dziennik lekcyjny 

dokumencie. 

2. Wzór dokumentu określa Dyrektor Zespołu z uwzględnieniem zasad 

dokumentowania przebiegu nauczania prowadzonego w dzienniku lekcyjnym. 
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12. Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

§ 140. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniem oraz innymi 

przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na 

teren szkoły sprawują pracownicy porządkowi oraz dyżurujący nauczyciele. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych, 

pracowników porządkowych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do 

budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 

wycieczek: 

a. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany 

jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Zespołu o każdym 

wypadku, mającym miejsce podczas zajęć, 

b. podczas przerw dyżury na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie  

z harmonogramem dyżurów, 

c. podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie  

i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia,  

a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczek wraz  

z opiekunami. 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – hala gimnastyczna, sala gimnastyki 

korekcyjnej, sala zabaw, pracownie: komputerowe, fizyczno – chemiczna, biologiczna, 

plastyczno – techniczna, opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku 

roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów. 

5. Budynek szkoły jest monitorowany również na zewnątrz. 

6. Zespół na stałe prowadzi współpracę z policją i kuratorami sądowymi. 

7. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 

8. Uczeń może być zwolniony z danej lekcji osobiście przez rodziców u Dyrektora Zespołu, 

wychowawcy klasy lub nauczycieli danych zajęć edukacyjnych, po podaniu przyczyny 

zwolnienia. 

9. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest świadkiem, zawiadamia 

pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Zespołu. 

10. Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna w razie potrzeby wzywa pogotowie ratunkowe  

i powiadania rodziców/prawnych opiekunów. 

11. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator  

i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

 

 

§ 141. 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu 

lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, zachowuje się 

nieobyczajnie lub przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel 

powinien podjąć następujące kroki: 

a. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, 

b. wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora Zespołu. 

2. Wychowawca lub pedagog wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia  
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i przekazuje im uzyskana informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi 

opiekunami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, 

zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców/prawnych 

opiekunów do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

3. Jeżeli sytuacje wymienione w ust. 1 powtarzają się pedagog o zaistniałym fakcie 

powiadamia policję. 

4. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły,  

a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich 

dziecka, Dyrektor Zespołu pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny. 

5. W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami/prawnymi opiekunami, spotkanie z pedagogiem, 

psychologiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor 

Zespołu powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży  

w kompetencji tych instytucji. 

6. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających powinien podjąć 

następujące kroki: 

a. powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy lub pedagoga, 

odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 

pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego 

życie i zdrowie, 

b. wychowawca lub pedagog powiadamia o swoich przypuszczeniach pielęgniarkę 

szkolną lub lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 

ewentualnie udzielenia pomocy medycznej, 

c. zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Zespołu oraz rodziców/prawnych opiekunów, 

których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy 

rodzice/prawni opiekunowie odmówią odebrania dziecka ze szkoły,  

o przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji 

funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia 

ucznia i w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu, 

d. pedagog zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź 

swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu 

innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma 

możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwienia, albo do policyjnych 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia 

(maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 

rodziców/prawnych opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

7. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

a. nauczyciel zachowuje środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem 

do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu 

przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań 

pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy, 

b. powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Zespołu oraz wzywa policję, 

c. po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję  

i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

8. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

w obecności pedagoga lub wychowawcy ma prawo żądać, aby uczeń przekazał 

mu tę substancję, pokazał zawartość plecaka/torby szkolnej oraz kieszeni (we 

własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do 

ich związku z poszukiwana substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 

wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność 

zastrzeżona wyłącznie dla policji, 
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o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa, 

a. w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Zespołu wzywa policję, która 

przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera do ekspertyzy, 

b. jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę 

z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 142. 

1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół używa następujących pieczęci urzędowych (standardowo w dwóch rozmiarach): 

a. Szkoła Podstawowa w Grabowcu, 

b. Gimnazjum w Grabowcu, 

c. Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu, 

d. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Grobowcu. 

3. Zespół używa następujących pieczęci nagłówkowych: 

a. Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, 

b. Przedszkole Samorządowe Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza  

w Grabowcu, 

c. Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, 

d. Gimnazjum Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, 

e. Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza  

w Grabowcu, 

f. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza  

w Grabowcu. 

4. Zespół posiada na ścianie zewnętrznej następujące tablice: 

a. Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, 

b. Przedszkole Samorządowe, 

c. Szkoła Podstawowa, 

d. Gimnazjum, 

e. Liceum Ogólnokształcące, 

f. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 

g. Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 

5. Zespół w każdym roku szkolnym obchodzi następujące uroczystości: 

a. Inauguracja roku szkolnego, 

b. Pasowanie na wychowanka przedszkola, 

c. Ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

d. Dzień Edukacji Narodowej, 

e. Dzień Papieski, 

f. Święto Niepodległości, 

g. Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, 

h. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

i. Dzień Patrona, 

j. Zakończenie roku szkolnego. 

6. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 
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§ 143. 

Statut został uchwalony przez Radę Gminy Grabowiec – uchwała Nr XXXII/118/97  

z dnia 29 kwietnia 1997 r. 

Niniejszy tekst jednolity Statutu obejmuje zmiany wprowadzone do Statutu przez Radę 

Pedagogiczną do dnia 17 marca 2015 roku włącznie poprzez uchwały: Nr V z dnia 22 kwietnia 

1998 r., Nr XIII z dnia 9 marca 1999 r., Nr XV z dnia 21 czerwca 1999 r., Nr XX  

z dnia 11 kwietnia 2000 r., Nr XXI z dnia 16 czerwca 2000 r., Nr XXVII z dnia 20 grudnia 

2000 r., Nr XXX z dnia 15 czerwca 2001 r., Nr XXXIV z dnia 13 grudnia 2001 r., Nr 

XXXVIII z dnia 4 kwietnia 2002 r., Nr XLVI z dnia 24 kwietnia 2003 r., Nr LII z dnia 25 

marca 2004 r., Nr LVI z dnia 25 czerwca 2004 r., Nr LX z dnia 22 września 2004 r., Nr LXV z 

dnia 24 czerwca 2005 r., Nr LXXII z dnia 5 października 2006 r., Nr LXXV z dnia 24 maja 

2007 r., Nr LXXXII z dnia 9 października 2007 r., Nr LXXXIII z dnia 27 listopada 2007 r., Nr 

LXXXVIII z dnia 7 października 2008 r., Nr XCVIII z dnia 15 września 2009 r., Nr CX z dnia 

11 października 2010 r., Nr CXIV z dnia 29 marca 2011 r., Nr III/2012/2013 z dnia 29 sierpnia 

2012 r., Nr X/2012/2013 z dnia 8 października 2012 r., Nr III/2013/2014 z dnia 29 sierpnia 

2013 r., Nr X/2013/2014 z dnia 7 października 2013 r., Nr XVII/2014/2015 z dnia 17 marca 

2015 r., Nr XXIX/2014/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., Nr XXIX/2015/2016 z dnia 29 sierpnia 

2016 r. 
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