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Aktualny od 2 XI 2015 r. 

STATUT 
ZESPOŁU SZKÓŁ 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 i GIMNAZJUM 
im. JANA PAWŁA II  W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

 

Opracowany zgodnie z  przepisami zawartymi w art. 60 ust.1 Ustawy z 7 września 1991 r. 
 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.  
 w tym Dz. U. z 2015 r. poz. 357, 855 i 1045) oraz z przepisami wykonawczymi, 
 w tym w szczególności z:  

- Rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
   przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz.U. z 2001  Nr 61, poz. 624 z późn. zm.); 

-Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

 i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843) 
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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół  Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II  
i jest w dalszej treści Statutu zwana Zespołem Szkół. 

2. Na pieczątkach, stemplach i niektórych dokumentach może być używany następujący skrót 
nazwy: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. 

§ 2 

Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w Suchej Beskidzkiej przy ul. płk. Tadeusza Semika 3, 
34– 200 Sucha Beskidzka.  

§ 3 

1. Uchylony. 

2. W skład Zespołu Szkół wchodzą:  

1) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1; 

2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, której pełna nazwa brzmi: 
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Suchej 
Beskidzkiej – Szkoła Podstawowa nr 1; 
 

3) Gimnazjum w Zespole Szkół  im. Jana Pawła II. Gimnazjum w Zespole Szkół  im. 
Jana Pawła II., którego pełna nazwa brzmi: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 
i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej – Gimnazjum”; 
 

3. Uchylony. 

4. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół są szkołami publicznymi.  

§ 4 

1. Obwód Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej nr 1 obejmuje następujące ulice 
i osiedla: 

1) Ulice: 29 Stycznia, 3 Maja, Armii Krajowej, Armii Krajowej A, Armii Krajowej B, 
Batalionów Chłopskich, Beniowskiego, Walerego Goetla, Górska, dr Z. Karaś, M. 
Konopnickiej, Kościelna, Krótka, Makowska, J. Piłsudskiego, A. Mickiewicza: od nr 1 
do nr 29, od nr 2 do nr 50, od nr 85 do nr 169, Nad Skawą, Nad Stawami, 
Nieszczyńskiej, Podksięże, Przemysłowa, płk. T. Semika, Rynek, Sumerówka, 
Szpitalna, Wadowicka, Zakościelna, Zamkowa, Źródlana, Cmentarna, Juliusza hr. 
Tarnowskiego; 
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2) Osiedla: Garce, Na Stawach, Pikieta, Śpiwle. 

2. Obwód Gimnazjum obejmuje obszar miasta Sucha Beskidzka. 

§ 5 

1. Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół jest Gmina Sucha Beskidzka. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny w Zespole Szkół jest Małopolski Kurator 
Oświaty w Krakowie.  

3. Czas cyklu kształcenia w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół wynosi:  

1) w oddziale przedszkolnym – 1 rok; 

2) w szkole podstawowej - 6 lat i dzieli się na  I i II etap edukacyjny, przy czym I etap 
edukacyjny obejmuje klasy I-III, a II etap edukacyjny obejmuje klasy IV – VI; 

3) w gimnazjum - 3 lata i jest to III etap edukacyjny.  

4. Uchylony. 

5. W strukturze Zespołu Szkół funkcjonują:  

1) biblioteka szkolna; 

2) pedagog szkolny; 

3) świetlica; 

4) stołówka szkolna;  

5) higienistka szkolna; 

6) spółdzielnie uczniowskie, działające w oparciu o własne statuty. 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 6  

1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty  i w Podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół. 

2. Działalność edukacyjna Zespołu Szkół jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 
obejmuje całą działalność dydaktyczną; 
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2) program wychowawczy, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym; 

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb ich 
środowiska, obejmujący treści i działania o charakterze profilaktycznym. 

3.  Celem wychowania przedszkolnego realizowanego Przez Oddziały Przedszkolne przy 
Szkole Podstawowej nr 1 jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 
intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały 
się w tym, co jest dobre, a co złe; 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów 
 i porażek; 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach 
z dziećmi i dorosłymi; 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa 
 w zabawach i grach sportowych; 

7)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym  
oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały 
dla innych; 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki 
plastyczne; 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 
rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej; 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości 
 i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; 

11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez 
rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie 
pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,  
a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  
lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej; 
 

4. Celem kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 1 jest: 

1) kształtowanie u uczniów właściwych postaw społecznych; 

2) zdobycie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości; 

3) nabycie umiejętności wykorzystania zdobytych wiadomości podczas wykonywania 
zadań oraz rozwiązywania problemów. 

5. Zadaniem Szkoły Podstawowej nr 1 jest stworzenie warunków do zdobywania przez 
uczniów umiejętności z zakresu:  
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1) czytania;  

2) myślenia matematycznego i naukowego; 

3) komunikowania się w języku ojczystym oraz obcym; 

4) posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 

5) właściwego odbioru i wykorzystania mediów; 

6) rozwoju fizycznego uczniów poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych. 

6. Celem kształcenia ogólnego w Gimnazjum jest: 

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, 
teorii i praktyk; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 
funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

7. Zadaniem Gimnazjum jest stworzenie warunków do zdobywania przez uczniów przede 
wszystkim następujących umiejętności: 

1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania 
tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju 
osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 

2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu 
codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym  
do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków 
opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno 
w mowie, jak i w piśmie; 

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -
komunikacyjnymi; 

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 

8) umiejętność pracy zespołowej. 

8. Zespół Szkół, a zwłaszcza Gimnazjum prowadzi działania umożliwiające uczniom 
dokonanie świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia, zwłaszcza poprzez: 
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1) organizowanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 

2) organizowanie zajęć ze specjalistami;  

3) umożliwianie uczniom rozwoju zainteresowań poprzez organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych. 

§ 7 

1. Nad uczniami przebywającymi w Zespole Szkół podczas zajęć edukacyjnych 
obowiązkowych i dodatkowych oraz zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym opiekę 
sprawuje oraz za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.  

2. Nad uczniami biorącymi udział w zajęciach organizowanych poza terenem szkoły, 
w trakcie wycieczek i imprez organizowanych przez Zespół Szkół opiekę sprawują  
i za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają opiekunowie oraz kierownik wycieczki  
lub imprezy. 

3. Nauczyciele i inni pełnoletni opiekunowie zobowiązani są do znajomości i pełnego 
przestrzegania przepisów dotyczących organizowania i przebiegu wycieczek lub imprez. 

4. W czasie trwania wycieczki lub imprezy nadzór nad całokształtem organizacyjnym 
sprawuje kierownik wycieczki. 

5. Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół są zobowiązani pełnić dyżury podczas przerw 
międzylekcyjnych zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów. 

§ 8 

1. Zespół Szkół  realizuje zadania opiekuńcze w miarę istniejących możliwości oraz stosownie 
do potrzeb uczniów i rodziców, a zwłaszcza poprzez: 

1) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie postępów w nauce i zachowań 
uczniów, 

2) podejmowanie działań w celu zindywidualizowania wspomagania rozwoju każdego 
ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości; 

3) dostosowanie tempa uczenia się do możliwości psychofizycznych, szczególnie 
w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnościami,  w tym uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim; 

4) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków; 

5) organizowanie opieki podczas dowożenia uczniów; 

6) organizowanie zajęć świetlicowych; 

7) umożliwianie spożywania posiłków; 

8) system zapomóg i stypendiów; 
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9) udostępnianie zbiorów bibliotecznych, w tym podręczników i materiałów 
edukacyjnych. 

2. Zespół Szkół współdziała z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi 
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, 
szczególnie poprzez:  

1) kierowanie uczniów mających problemy w nauce lub w zachowaniu; 

2) umożliwianie rodzicom kontaktu z pracownikami poradni; 

3) organizowanie spotkań rodziców i uczniów z pracownikami poradni specjalistycznych; 

4) organizowanie poradnictwa zawodowego.  

§ 9 

1. Zespół Szkół organizuje opiekę nad uczniami wymagającymi szczególnej troski, 
a zwłaszcza nad uczniami: 

1) z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku; 

2) którym z powodu różnych warunków rodzinnych, losowych potrzebne są szczególne 
formy opieki; 

3) szczególnie uzdolnionymi. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół ustala w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami ucznia 
szczególne formy opieki i pomocy.  

3. Zespół Szkół na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, na wniosek 
rodziców i za zgodą organu prowadzącego organizuje uczniom nauczanie indywidualne 
lub zajęcia rewalidacyjne, lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

§ 9a 

1. Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych 
(posługujących się językiem regionalnym) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia 
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, w tym znajomości historii i kultury. 

2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej poprzez 
organizację lekcji religii oraz zapewnienie uczniom udziału w rekolekcjach. 

Rozdział III 

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

§ 10 

1. Ocenianiu podlegają: 
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1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. 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.  

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych  
w statucie szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  
oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 
co robi dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

3) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów  w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom lub prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach 
i  trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6)  umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-12-2009&qplikid=1529#P1529A4
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-12-2009&qplikid=1529#P1529A4
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-12-2009&qplikid=1529#P1529A4


 

10 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom lub prawnym opiekunom 
informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o 
szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

SKALE OCEN 

§ 11 

1. Dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dla uczniów Gimnazjum,  
za wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  
lub znacznym, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

6 – celujący, 

5 – bardzo dobry, 

4 – dobry, 

3 – dostateczny, 

2 – dopuszczający, 

1 – niedostateczny, 

przy czym dopuszcza się stosowanie oznaczeń „+” lub „-” w odniesieniu do ocen 
bieżących, jak również dodatkowe znaki:  

np. – oznacza nie przygotowanie do lekcji, 

bz.  – oznacza brak zadania, 

nb. –  oznacza nieobecny, 

 z. –  oznacza brak zeszytu, 

st. – oznacza brak stroju gimnastycznego. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania dla uczniów, o których mowa w ust.1, 
ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 
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5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

3. Dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oceny  śródroczne i roczne oceny 
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 
zachowania są ocenami opisowymi, przy czym ocena opisowa zachowania ucznia 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym zależna jest  
od indywidualnych możliwości i stanu zdrowia dziecka. 

4. Uczniowie upośledzeni w stopni głębokim nie są oceniani. 

5. Oceny bieżące uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 1, z zastrzeżeniem w ust. 6, ustala 
się wg następujących zasad: 
1) W klasie I, w pierwszym półroczu stawiane są w zeszytach i na kartach pracy uczniów 

rysunkowe stemple-słoneczka, które oznaczają: 

  -  pracujesz wspaniale, 

  - trzeba więcej ćwiczyć,  

oraz słoneczka z chmurką, które oznaczają, że uczeń pracuje dobrze; 

2) natomiast w dziennikach oceny wyrażone w cyfrach, przy czym:  

6 oznacza „wspaniale pracujesz”, 

5 oznacza „bardzo dobrze pracujesz”, 

4 oznacza „dobrze pracujesz”, 

3 oznacza „słabo pracujesz, pracuj więcej”, 

2 oznacza „bardzo słabo pracujesz, musisz dużo ćwiczyć”, 

1 oznacza „ źle, nie opanowałeś wiadomości”; 

3) w klasie I w drugim półroczu, zarówno w zeszytach jak i na kartach pracy 
 i sprawdzianach oraz w dzienniku stawiane tylko oceny wyrażone w cyfrach;  

4) oceny bieżące uczniów klas II-III Szkoły Podstawowej nr 1, z zastrzeżeniem w ust. 6, 
wyrażane są w cyfrach, przy czym: 

6  -ocena maksymalna, wiadomości i umiejętności wykraczają poza wymagania 
     edukacyjne wynikające z podstawy programowej, 

5  -wiadomości i umiejętności objęte wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi  
     z podstawy programowej w pełni opanowane, 
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4 - wiadomości i umiejętności objęte wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi  
     z podstawy  programowej opanowane w stopniu zadowalającym, 

3 - wiadomości i umiejętności objęte wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi  
     z podstawy programowej opanowane słabo, 

2 - wiadomości i umiejętności objęte wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi  
           z podstawy programowej opanowane bardzo słabo, 

1- wiadomości i umiejętności objęte wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi  
            z podstawy programowej nie zostały opanowane. 

5. Dopuszcza się stawianie znaków „+” lub „-”.  

6. Uchylony.  

7. Oceny bieżące uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym wyrażane są w formie poziomów: 

1) poziom najwyższy – szósty – znak 6, oznacza: super, wykonałeś polecenie lepiej niż 
oczekiwałam, jesteśmy z ciebie bardzo zadowoleni; 

2) poziom wysoki – piąty – znak 5, oznacza: wspaniale, wszystkie polecenia wykonałeś 
prawidłowo, pracuj tak dalej; 

3) poziom dobry – czwarty – znak 4, oznacza: dobrze, twoja praca (odpowiedź) podoba mi 
się, spróbuj pracować jeszcze lepiej; 

4) poziom zadowalający – trzeci – znak 3, oznacza: widzę, że się starasz, jesteśmy pewni, 
że stać cię na więcej; 

5) poziom do poprawy – drugi – znak 2, oznacza: tym razem się nie udało, musisz jeszcze 
popracować. 
 

FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ 

§ 12 

1. Wymagania edukacyjne są formułowane przez nauczycieli poszczególnych zajęć 
edukacyjnych dla każdego poziomu edukacyjnego w oparciu o wymagania zawarte  
w Podstawie programowej i zgodnie z realizowanym programem nauczania. 

2. Nauczyciele do 30 września każdego roku informują uczniów oraz ich rodziców lub 
prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania,  o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, o minimalnej ilości 
ocen koniecznych do klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz o warunkach i trybie uzyskania 
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, przy czym: 
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1) uczniowie są informowani : 

a) w czasie pierwszych lekcji z poszczególnych zajęć edukacyjnych , 
 co przedstawiciel oddziału potwierdza swoim podpisem  w dzienniku lekcyjnym 
na stronach z ocenami, 

b) poprzez udostępnienie przedmiotowych systemów oceniania do wglądu 
w bibliotece szkolnej i na szkolnej stronie internetowej, 

c) przez wychowawców oddziałów, szczególnie o warunkach i sposobie oraz 
kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

d)  przez wychowawców oddziałów klasy drugiej gimnazjum o warunkach realizacji 
projektu edukacyjnego; 

2) rodzice są informowani: 

a) poprzez udostępnienie przedmiotowych systemów oceniania do wglądu 
w bibliotece szkolnej, 

b) bezpośrednio przez nauczyciela zajęć edukacyjnych w czasie konsultacji 
indywidualnych, 

c) przez wychowawców oddziałów, podczas wrześniowych spotkań z rodzicami, 
szczególnie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  
oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, 

d) przez wychowawców oddziałów  klasy drugiej gimnazjum, podczas wrześniowych 
spotkań z rodzicami, o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

3. Każdy nauczyciel jest obowiązany, indywidualizować prace z uczniem na zajęciach 
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

4. Wymagania edukacyjne są formułowane dla dwóch zakresów: podstawowego 
i ponadpodstawowego, przy czym: 

1) zakres podstawowy obejmuje wiadomości i umiejętności, które można zaklasyfikować 
jako bardzo łatwe i łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, niezbędne w dalszej nauce, 
a w szczególności: 

a) za opanowanie umiejętności i przyswojenie wiedzy z zakresu podstawowego  
uczeń  otrzymuje ocenę dostateczną, 

b) za słabe opanowanie umiejętności i za słabe przyswojenie wiedzy z zakresu 
podstawowego oraz za pracę z pomocą nauczyciela , ale rokujące nadzieję na 
nadrobienie zaległości, uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, 
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c) za nieopanowanie umiejętności i za nieprzyswojenie wiedzy lub za bardzo słabe 
opanowanie umiejętności i za słabe przyswojenie wiedzy, w takim stopniu, że nie 
rokuje nadziei na nadrobienie zaległości pomimo pracy z pomocą nauczyciela, lub 
nie opanowanie umiejętności i nie  przyswojenie wiedzy, uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną; 

2) zakres ponadpodstawowy obejmuje wiadomości i umiejętności trudniejsze, takie które 
rozszerzają podstawy zajęć edukacyjnych, pogłębiają interdyscyplinarność  
lub swoistość, mają charakter hipotez i są problematyczne:  

a) za opanowanie umiejętności i przyswojenie wiedzy z tego zakresu uczeń otrzymuje 
ocenę bardzo dobrą, o ile  wykazuje się pełnym opanowaniem tych umiejętności 
i samodzielnie operuje zdobytą wiedzą, 

b) za opanowanie umiejętności i przyswojenie wiedzy z tego zakresu uczeń otrzymuje 
ocenę dobrą, o ile  stopień opanowania tych umiejętności i operowanie zdobytą 
wiedzą wymaga niewielkiego wsparcia lub pomocy nauczyciela, 

c) za opanowanie umiejętności i przyswojenie wiedzy z tego zakresu uczeń otrzymuje 
ocenę  celującą, o ile  stopień opanowania tych umiejętności i operowanie zdobytą 
wiedzą nie wymagają wsparcia lub pomocy nauczyciela lub dotyczy zagadnień, 
które odznaczają się wysokim stopniem trudności. 

5. Egzekwowanie wymagań jest oparte o następujące zasady : 

1) stymulowanie ucznia do własnego rozwoju;  

2) jawność ocen dla ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów; 

3) rzetelność;  

4) obiektywizm; 

5) uchylony; 

6) uchylony. 

6. Nauczyciel określonych zajęć edukacyjnych uzasadniania ustaloną ocenę ustnie  
w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 12 ust. 4. 

7. Sprawdzone i ocenione prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom albo 
prawnym opiekunom  do wglądu na terenie szkoły. Za zgodą nauczyciela określonych zajęć 
edukacyjnych prace te mogą być wydane do domu pod warunkiem ich zwrotu na następnej 
lekcji. 
 

8. Uchylony. 
 
9.  Uchylony. 

 

10. Uchylony. 
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DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ 

§ 13 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

1a. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się 

     odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu 

     treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego,  

     nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. 

 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia. 

3.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki  
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 na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

3a. Dyrektor Zespołu Szkół zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

      edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,  

      niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

      na wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

 

4. Dyrektor Zespołu Szkół zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

 

4a. Dyrektor Zespołu Szkół zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

     wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach  

     uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony  

     w tej opinii.  

 

4b. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z: wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

      wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki – uniemożliwia ustalenie 

      śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

      zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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5. Uczeń lub jego rodzice są zobowiązani dostarczyć opinię lekarską w terminie do 7 dni  
od jej wystawienia; w wyjątkowych sytuacjach termin ten można wydłużyć. 

6. Uczeń na pisemny wniosek rodziców może być zwolniony zajęć wychowania do życia  
w rodzinie.  

7. Dyrektor Zespołu Szkół, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów oraz na podstawie 
opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego.  

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia.  

9. Uchylony. 

OCENIANIE BIEŻĄCE 

§ 14 

1. Ocenianie bieżące odbywa się w czasie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
za wyjątkiem wychowania do życia w rodzinie. 

2.  Ocena bieżących postępów ucznia jest prowadzona systematycznie tj. równomiernie 
rozłożona na cały okres nauki oraz wieloaspektowo tj. obejmuje różne formy aktywności 
ucznia. 

3. Ocena bieżących postępów ucznia dokonywana jest w formie ocen cząstkowych zgodnie ze 
skalą określoną w § 11 ust.1. 

4. Szczegółowe zasady oceniania uwzględniające specyfikę poszczególnych zajęć edukacyjnych 
określone są w przedmiotowych systemach oceniania, zwanych dalej PSO. 

5. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne, ćwiczenia,  sprawdziany, kartkówki, wypracowania, 
dyktanda, umiejętności ucznia, zadania domowe, zeszyt ucznia, wytwory ucznia, 
zaangażowanie w czasie zajęć, udział w konkursach i zawodach. Szczegółowy opis 
sposobów sprawdzania stopnia opanowania umiejętności i wiedzy określonej wymaganiami 
edukacyjnymi oraz postępu ucznia  w tym zakresie zawiera poniższa tabela: 

Lp. 
Oceniana forma 

aktywności 
Symbol w 
dzienniku 

Zasady oceniania 

1. 
odpowiedzi 

ucznia 
O 

1. Pytania należy sformułować precyzyjnie i jasno, 
2. treść pytań oraz sposób ich stawiania powinny 
zachęcać ucznia do udzielenia odpowiedzi, 
3. pytania powinny być zgodne z wymaganiami 
edukacyjnymi określonych zajęć edukacyjnych, 
4. w sytuacji, gdy uczeń ma problem z udzieleniem 
odpowiedzi, należy go naprowadzić zadając co najmniej 
dwa pytania dodatkowe, 
5.uczeń może być pytany : 
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1)  na początku lekcji z trzech ostatnich tematów, 
2)  w trakcie lekcji – powtórzenie z określonego działu, 
3) w trakcie lekcji lub pod koniec lekcji - z aktualnie 
omawianego materiału.                   

2. 
wykonywanie 

poleceń lub 
ćwiczeń 

Ć 

1. Wydawane polecenia powinny być zgodne 
z wymaganiami z określonych zajęć edukacyjnych, 
2. wydawane polecenia powinny być możliwe do 
realizacji, 
3. przy ocenie należy brać pod uwagę zaangażowanie 
ucznia, jego dociekliwość oraz wykorzystanie 
dotychczasowej wiedzy. 

3. 
sprawdzian 

pisemny (test, 
klasówka) 

S 

1. Sprawdzian może mieć formę testu wyboru, pytań 
z luką, pytań otwartych lub testu mieszanego, 
2. sprawdzian jest przeprowadzany po zrealizowaniu 
i utrwaleniu określonego działu, przy czym: 
a) jest zapowiadany co najmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem, 
b) fakt zapowiedzi nauczyciel  odnotowuje dzienniku 
c) w ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian,  
zaś w ciągu tygodnia najwyżej trzy, 
d) ocena ze sprawdzianu może być poprawiona na 
prośbę ucznia, w terminie i w formie ustalonej przez 
nauczyciela określonych zajęć edukacyjnych, 
3. korzystanie z niedozwolonych pomocy w czasie 
sprawdzianu lub przeszkadzanie innym dyskwalifikuje 
pracę ucznia: w takiej sytuacji uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną i uczeń nie ma możliwości poprawy 
oceny niedostatecznej, 

4. kartkówka K 

1. Kartkówka obejmuje zakres materiału co najwyżej 
z trzech  ostatnich lekcji, 
2.uchylony, 
3.korzystanie z niedozwolonych pomocy w czasie 
kartkówki lub przeszkadzanie innym dyskwalifikuje 
pracę ucznia: w takiej sytuacji uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

5. wypracowania W 
Zasady oceny wypracowania określone są w PSO 
z języka polskiego lub obcego. 

6. dyktando D 
Zasady oceny dyktand określone są w PSO z języka 
polskiego lub języka obcego, 

7. 
testy 

umiejętności 
T 

1. Zgodne z wymaganiami edukacyjnymi, szczególnie  
z takich zajęć edukacyjnych, 
jak wychowanie fizyczne, informatyka, plastyka, 
muzyka i technika, 
2. przy wystawieniu oceny uwzględnia się 
w szczególności stopień opanowania określonej 
umiejętności oraz chęć i zaangażowanie ucznia w tym 
zakresie.   
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8. 
prace/wytwory 
ucznia, w tym 

długoterminowe 
P 

1.Prace mogą być wykonane indywidualnie lub 
zespołowo, 
2.oceniając prace ucznia należy brać przede wszystkim 
pod uwagę pomysłowość i oryginalność, estetykę, 
zgodność z tematem, umiejętność poszukiwania 
i porządkowania informacji, różnorodność 
wykorzystanych źródeł inspiracji, terminowość 
wykonania pracy, 
3. nauczyciel przedmiotu może ustalić dodatkowe 
kryteria. 

9. 
zadania 
domowe 

Zad. 

Przy ocenie  zadań domowych stosuje się następujące 
kryteria: 
1. zgodność z tematem 
2. wkład pracy ucznia 
3. estetyka 
4. inne ustalone przez nauczyciela przedmiotu 

10. zeszyt Z 

Przy ocenie  zeszytu stosuje się następujące kryteria: 
1. kompletność notatek, 
2. systematyczność ich prowadzenia, 
3. estetykę i czytelność, 
4. poprawność ortograficzną, 
5. respektowanie zasad ustalonych przez nauczyciela 
przedmiotu. 

11. aktywność A 

Oceniając aktywność ucznia należy uwzględnić :  
1. częstotliwość zgłaszania się na lekcji, 
2. orientację w zakresie realizowanego materiału, 
3. pracę w zespole, 
3.przygotowanie do lekcji, w tym także w zakresie 
posiadania odpowiednich przyborów, zeszytów 
i podręczników. 

12. 
udział w 

konkursach i 
zawodach 

Kon. 
Według uznania nauczyciela przygotowującego ucznia 
do konkursów oraz w zależności od zajętego miejsca. 

 

6. Minimalna ilość ocen niezbędna do wystawienia oceny klasyfikacyjnej jest zapisana  
w Przedmiotowym Systemie Oceniania z określonych zajęć edukacyjnych (PSO). 
 

7. Nauczyciel jest zobowiązany podać uczniom szczegółowe kryteria oceny, przy czym  
w ocenianiu pisemnych sprawdzianów, testów i kartkówek stosuje się następującą skalę: 

ponad 90% oraz wykonanie zadań o podwyższonym stopniu trudności – celujący, 
90%  -  100%   - bardzo dobry, 
70%  -  89 %    - dobry, 
50%  -  69 %    - dostateczny, 
40%  -  49 %    - dopuszczający, 
 0%   -  39%     - niedostateczny. 
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7a. Dopuszcza się stosowanie innych kryteriów ( np. ocenianie kształtujące), 
      niż przewidziano w ust. 7, pod warunkiem ich uwzględnienia w PSO  
     oraz  poinformowania o nich uczniów. 

8. 1) Nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów o wynikach prac 
        pisemnych i omówić te wyniki w terminie do 14 dni od przeprowadzenia  
        sprawdzianu, kartkówki, dyktanda lub zebrania prac pisemnych do    
        sprawdzenia; 

   2) sprawdzone prace pisemne nauczyciel przechowuje do końca danego roku  
        szkolnego; 

   3) uchylony. 
8a. uchylony  
8b. Uczeń może być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej lub kartkówki albo może nie mieć 
      zadania domowego jeden raz w półroczu z zajęć edukacyjnych, które  są w wymiarze 
      jednej godziny tygodniowo, dwa razy w półroczu z zajęć edukacyjnych, które są  
     w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, oraz trzy razy w półroczu z zajęć edukacyjnych, 
      które są w wymiarze większym niż dwie godziny tygodniowo. 
 
9.Fakt nieprzygotowania się do lekcji uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji, co 
nauczyciel odnotowuje w dzienniku zapisując datę. 

10.W przypadku nieobecności uczeń jest zobowiązany nadrobić zaległości korzystając 
z pomocy koleżeńskiej lub pomocy nauczyciela określonych zajęć edukacyjnych, 
oraz  w razie potrzeby napisać zaległy sprawdzian w terminie ustalonym przez nauczyciela, 
jednak nie później niż do 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły po nieobecności. 

11.Bieżące oceny, szczególnie niedostateczne mogą być poprawione na prośbę ucznia 
w terminie do 2 tygodni i w formie ustalonej z nauczycielem przedmiotu, przy czym: 

1) uczeń może skorzystać z możliwości poprawy danej oceny tylko jeden raz; 

2) ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika obok oceny poprawianej np. 1/3; 

3) skreślony. 

12.Nauczyciele informują rodziców uczniów o uzyskanych ocenach bieżących  w następujący 
sposób:  

1) wpis oceny do zeszytu przedmiotowego; 

2) zapoznanie z ocenami w czasie indywidualnych konsultacji; 

3) wykaz ocen bieżących przekazywany przez wychowawców oddziałów podczas spotkań 
z rodzicami; 

4) poprzez dziennik elektroniczny . 
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13 Wgląd do dziennika lekcyjnego może być dokonany tylko w obecności nauczyciela 
danych zajęć edukacyjnych lub wychowawcy oddziału, pedagoga szkolnego, Dyrektora 
Zespołu Szkół lub wicedyrektora. 

 

KLASYFIKACJA SRÓDROCZNA 

§ 15 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych zajęć 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacja śródroczna jest dokonywana w styczniu i obejmuje okres od 1 września  
do najbliższego piątku po 15 stycznia lub 15 stycznia jeśli jest to piątek.   

3. Oceny śródroczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych wystawiają nauczyciele 
prowadzący te zajęcia.  

4. Dokonując klasyfikacji śródrocznej nauczyciel uwzględnia: 

1)  uzyskane w okresie od 1 września do najbliższego piątku po 15 stycznia lub 15 
stycznia jeśli jest to piątek oceny bieżące; 

2)  postęp ucznia w stosunku do stanu na początku roku szkolnego wynikający z 
systematycznej obserwacji ucznia; 

3) możliwości intelektualne i wkład pracy ucznia,; 

4) sytuację zdrowotną, rodzinną oraz ewentualne zdarzenia losowe;  

5) inne, w zależności od specyfiki przedmiotu zgodnie z PSO. 

5. W ostatnim tygodniu listopada Dyrektor Zespołu Szkół ustala harmonogram  klasyfikacji 
śródrocznej, określając w szczególności terminy wystawienia,  w tym szczególnie ocen 
niedostatecznych, nie klasyfikowania oraz nagannej oceny śródrocznej. 

6. Podczas spotkań z rodzicami bezpośrednio poprzedzających klasyfikację śródroczną 
wychowawca oddziału jest obowiązany poinformować rodziców lub prawnych opiekunów 
ucznia o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, 
o przypadkach nieklasyfikowania i przewidywanej nagannej śródrocznej ocenie 
zachowania.  

7. Przewidywaną śródroczną ocenę klasyfikacyjną uczeń może poprawić na wyższą, przy 
czym termin oraz formy poprawy ustala nauczyciel określonych zajęć edukacyjnych. 

8. Ustalona przez nauczyciela określonych zajęć edukacyjnych śródroczna ocena 
klasyfikacyjną jest ostateczna. 

9. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 
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10. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania i wynikającego z tego braku 
odpowiedniej ilości ocen bieżących. 

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 
szkoła, w miarę swoich możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków, 
w szczególności poprzez: 

1) dodatkową pomoc udzielaną przez nauczyciela przedmiotu; 

2) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej; 

3) objęcie ucznia zajęciami wyrównawczymi; 

4) mobilizowanie ucznia do nadrobienia zaległości oraz informowanie w tej sprawie 
rodziców lub prawnych opiekunów. 

13. W związku z klasyfikacją śródroczną wychowawca oddziału przygotowuje zbiorczy 
arkusz klasyfikacyjny według jednolitego wzoru ustalonego przez Dyrektora Zespołu 
Szkół. 

KLASYFIKACJA ROCZNA  

§ 16 

1.  Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć  edukacyjnych i zachowania 
ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania i jest przeprowadzana w czerwcu, zgodnie z harmonogramem, 
który jest corocznie ustalany przez Dyrektora Zespołu Szkół najpóźniej w pierwszym 
tygodniu maja. 

2. Klasyfikacja końcowa obejmuje uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1  i uczniów 
klasy III Gimnazjum.  

3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 1 polega na podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 
szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych i opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Natomiast oceny 
klasyfikacyjne roczne z religii i z języka obcego ustala się wg skali określonej w § 11, ust.1. 

4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 
skali, o której mowa  w § 11, odpowiednio ust 1 i 2. 
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5. Podczas majowych spotkań z rodzicami uczniów, na co najmniej dwa tygodnie przed 
rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału są obowiązani poinformować 
ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego rocznych 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania.  

6. Roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych wystawiają nauczyciele 
prowadzący te zajęcia edukacyjne, uwzględniając przy tym w szczególności: 

1) śródroczną ocenę klasyfikacyjną; 

2) uzyskane w ciągu drugiego półrocza oceny bieżące, przy czym szczególnie ważne są 
oceny uzyskane ze sprawdzianów; 

3) postęp ucznia wynikający z jego systematycznej obserwacji; 

4) możliwości intelektualne i wkład pracy ucznia; 

5) sytuację zdrowotną, rodzinną oraz ewentualne zdarzenia losowe. 

7. W terminie ustalonym w harmonogramie klasyfikacji rocznej  nauczyciele poszczególnych 
zajęć edukacyjnych wystawiają przewidywane  roczne oceny klasyfikacyjne wpisując je do 
dziennika w odpowiedniej rubryce na stronach z ocenami ucznia oraz informują o nich 
uczniów podczas lekcji.  

8. Uchylony. 

9. Informację, o której mowa w ust. 8 wychowawca oddziału przekazuje w formie wykazu 
ocen, przy czym szczególnie zwraca uwagę na zagrożenia ucznia niepromowaniem lub 
nieukończeniem szkoły lub roczną naganną oceną zachowania. 

10. Wychowawca oddziału ma obowiązek uzyskać pisemne potwierdzenie zapoznania 
rodziców ucznia lub prawnych opiekunów z informacją o zagrożeniu ucznia 
niepromowaniem lub nieukończeniem szkoły lub roczną naganną oceną zachowania. 

11. W razie braku kontaktu z rodzicami lub opiekunami ucznia, dopuszcza się przekazanie 
wykazu przewidywanych ocen rocznych oraz informacji o zagrożeniu ucznia 
niepromowaniem lub nieukończeniem szkoły lub roczną naganną oceną zachowania za 
pośrednictwem poczty. W takiej sytuacji potwierdzeniem jest dokument nadania przesyłki. 

12. Przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną uczeń może poprawić na wyższą. Poprawa 
może nastąpić w okresie poprawy ocen, który trwa od  dnia uzyskania informacji 
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych do piątku bezpośrednio 
poprzedzającego roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej, poprzez: 

1) zdobycie ocen cząstkowych wskazujących na postęp; 

2) dodatkowe sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie, formie i  terminie 
ustalonym przez nauczyciela przedmiotu. 
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13. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

14. Uczeń, który był nieklasyfikowany w czasie klasyfikacji śródrocznej może być objęty 
klasyfikacją roczną pod warunkiem nadrobienia zaległości z I półrocza, co ustala nauczyciel 
określonych zajęć edukacyjnych. 

15. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej  oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 
ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia w szkolnym planie nauczania i wynikającego z tego braku ocen bieżących. 

16. Uczeń, który był nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

17. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 
na wniosek jego rodziców albo prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić 
zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek składa uczeń lub rodzice jego albo prawni 
opiekunowie w sekretariacie szkoły w terminie na dzień przed zebraniem klasyfikacyjnym 
Rady Pedagogicznej. 

18. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

19. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 18, nie 
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie 
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

20. Uczniowi, o którym mowa w ust. 18, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 
oceny zachowania.  

21. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z ustaleniami określonymi  w § 17. 

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 23 i 25. 

23. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 
w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w § 18.  

24. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 
zgłoszone od dnia ustalenia oceny rocznej do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

25. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 
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Zespołu Szkół  powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości 
i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
z danych zajęć edukacyjnych zgodnie z cytowanym na wstępie niniejszego Statutu 
rozporządzeniem w sprawie oceniania. 

26. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

27. Uchylony. 

28. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy oddziału  
oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia może postanowić o 
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 1. 

29. Począwszy od klasy IV 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 w ust.31. 

30. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który nie spełnił warunków 
określonych w ust. 29, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej powtarza 
klasę , z zastrzeżeniem w ust. 31.  

31. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz 
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo 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. 

32. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii albo etyki 
nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

33. Począwszy od klasy IV 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 do klasy programowo 
wyższej lub kończy szkołę z wyróżnieniem. 

34. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 33, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

35. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści 
olimpiad przedmiotowych  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną  ocenę 
klasyfikacyjną. 

36. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje 
się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, 
w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

37. W związku z klasyfikacją roczną wychowawca oddziału przygotowuje zbiorczy arkusz 
klasyfikacyjny według jednolitego wzoru ustalonego przez Dyrektora Zespołu Szkół. 
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KLASYFIKACJA KOŃCOWA 

§ 16a 

1. Uczeń kończy naukę w szkole podstawowej lub  gimnazjum:  

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 
i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny 
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej; 

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 
klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania.  

3. 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.  

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada 
Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu 
z rodzicami lub prawnymi opiekunami.  

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 

§ 17 

1.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w przed zebraniem Rady Pedagogicznej 
zatwierdzającym wyniki klasyfikacji. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się 
z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 
wskazanego przez Dyrektora Zespołu Szkół, nauczyciela takich samych lub pokrewnych 
zajęć edukacyjnych.  

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą 
przeprowadza komisja w składzie:  

1) Dyrektor Zespołu Szkól lub Wicedyrektor, jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 
odpowiedniej klasy. 
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6. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 oraz jego rodzicami 
lub prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 
egzaminy w ciągu jednego dnia.  

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 
rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.  

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania i/lub ćwiczenia egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu klasyfikacyjnego. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

§ 18 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 
egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić 
zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych.  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu Szkół w ostatnim tygodniu 
ferii letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół. 
W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Zespołu Szkół lub Wicedyrektor, jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek 
komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku Dyrektor Zespołu Szkół 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.  
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6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności:  

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3)  pytania egzaminacyjne; 

4)  wynik egzaminu poprawkowego. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół, nie później niż do końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza, chyba ze Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na 
promowanie warunkowe.  

9.  Dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu 
wiadomości i umiejętności udostępniana jest do wglądu na terenie szkoły w obecności 
nauczyciela lub wyznaczonego pracownika szkoły. Dokumentacja nie może być wynoszona 
ze szkoły ani też nie mogą być sporządzane kopie tej dokumentacji. Z dokonanego wglądu 
można sporządzić adnotację. 

 

§ 19 

OCENIANIE ZACHOWANIA 

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz okazywanie szacunku innym 
osobom.  

7) udział i zaangażowanie w realizację obowiązkowego projektu edukacyjnego  
z zastrzeżeniem ust. 5a. 
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2. Pochwały i uwagi na temat zachowania ucznia zapisywane są w klasowym zeszycie 
pochwał i uwag. 

3. Ocenę z zachowania ustala wychowawca oddziału uwzględniając: 

1) uchylony; 

2) opinię nauczycieli uczących w danej klasie; 

3) opinię uczniów danej klasy;  

4) opinię ocenianego ucznia; 

5) opinię pozostałych nauczycieli w tym nauczycieli świetlicy, biblioteki i pedagoga 
szkolnego. 

4. Opinie, o których mowa u ust. 3 sporządzane są w formie tabeli, która przechowywana jest 
w dokumentacji wychowawcy klasy do końca danego roku szkolnego. 

5. Uchylony. 

5a. Ustalając ocenę końcową zachowania ucznia Gimnazjum wychowawca oddziału     
uwzględnia dodatkowo zaangażowanie w realizację obowiązkowego projektu edukacyjnego.  

5b. Uchylony  

6. Wychowawca oddziału  może podwyższyć lub obniżyć ocenę z zachowania o jeden stopień 
na warunkach określonych w § 19a i 19b.  

7. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania uczniowi, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 
lub odchyleń na jego zachowania na podstawie wydanych opinii lub orzeczeń. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

9. Uchylony. 

10. Uchylony.  

11. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem § 19c.  

§ 19a 

1. Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 
w przypadku, gdy jego zachowanie ulegnie zauważalnej poprawie. 

2. Potwierdzeniem poprawy zachowania mogą  być: 
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1) widoczne zmniejszenie się ilości uwag o zachowaniu wpisywanych przez nauczycieli 
w zeszycie pochwał i uwag, 

2) uzyskanie co najmniej 3 pochwał udokumentowanych w zeszycie pochwał i uwag, 

3) zauważalna zmiana w zakresie frekwencji tj. brak spóźnień i nieobecności 
nieusprawiedliwionych, 

4) zauważalna przez nauczycieli  poprawa w zakresie przygotowania się ucznia do zajęć, 
potwierdzona w zeszycie pochwał i uwag przez nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów, 

5) zauważalny wzrost aktywności społecznej potwierdzony w zeszycie pochwał i uwag 
przez nauczycieli. 

3. Uchylony. 

§ 19b 

1. Uczeń może otrzymać niższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 
jeżeli w okresie od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie do plenarnego, rocznego 
zebrania zatwierdzającego wyniki klasyfikacji rocznej zaistnieje sytuacja rażącego 
naruszenia obowiązków ucznia lub zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia albo życia. 

2. Wychowawca oddziału jest zobowiązany niezwłocznie poinformować na piśmie rodziców 
lub prawnych opiekunów o zaistnieniu sytuacji, o której mowa w ust.1. 

3. Jeżeli uczeń lub jego rodzice albo prawni opiekunowie mają nadal zastrzeżenia co do 
wystawionej oceny, stosuje się procedurę opisaną w § 19c. 

§ 19c 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 
zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu 
Szkół  powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania zgodnie 
z cytowanym na wstępie niniejszego Statutu rozporządzeniem w sprawie oceniania. 

Rozdział IV 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 20 

1. Organami Zespołu Szkół są:  

1) Dyrektor Zespołu Szkół;  
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2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół zwana dalej Radą Pedagogiczną; 

3) Rada Zespołu Szkół zwana dalej Radą Szkoły; 

4) Rada Rodziców Zespołu Szkół zwana dalej Rada Rodziców ; 

5) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1; 

6) Samorząd Uczniowski Gimnazjum. 

2. Organy Zespołu Szkół  działają w ramach kompetencji określonych odpowiednimi 
przepisami prawa oświatowego. 

§ 21 

1. Dyrektor Zespołu Szkół w szczególności:  

1) reprezentuje Zespół Szkół na zewnątrz; 

2) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu Szkół; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju;  

4) dopuszcza do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 
zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania; 

5) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę; 

6) organizuje i nadzoruje kancelarię Zespołu Szkół; 

7) opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu Szkół na każdy rok szkolny i przedstawia go 
organowi prowadzącemu do zatwierdzenia; 

8) ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy Zespołu Szkół , 
w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych; 

9) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do 
innych klas oraz skreślenia uczniów, którzy ukończyli 18 lat; 

10) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego oraz podejmuje w tej sprawie stosowne 
decyzje, w tym wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku 
przygotowania przedszkolnego poza szkoła; 

11) występuje z wnioskiem do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do 
innej szkoły; 

12) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 
określonych odrębnymi przepisami; 

13) sprawuje nadzór pedagogiczny; 
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14) dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego za okres stażu; 

15) nadaje nauczycielom stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego; 

16) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 

17) wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem 
i powiadamia w tej sprawie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny; 

18) opracowuje plan finansowy, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki 
finansowej szkół oraz przedstawia projekt tego planu do zaopiniowania Radzie Szkoły; 

19) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół; 

20) dba o powierzone mienie; 

21) wykonuje zwykły zarząd powierzonego Zespołowi Szkół majątku, a w szczególności 
organizuje przeglądy techniczne obiektu szkoły oraz prace konserwacyjno-remontowe, 
jak również organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkoły; 

22) organizuje wyposażenie Zespołu Szkół w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

23) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Zespołu Szkół; 

24) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie 
organizacji  praktyk pedagogicznych; 

25) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami 
na terenie Zespołu Szkół 

26) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty  i z ustawy Karta 
Nauczyciela. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół jest pracodawcą  dla zatrudnionych nauczycieli  i pracowników nie 
będących nauczycielami, a w szczególności decyduje  w  sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników  szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 
pracownikom szkoły; 

3) przydzielania nauczycielom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, zakresu zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz stałych czynności dodatkowych 
w ramach wynagrodzenia zasadniczego; 

4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli; 

5) powierzania stanowiska wicedyrektora oraz odwołania z tego stanowiska po 
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej. 
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3. Dyrektor Zespołu Szkół w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami 
działającymi w Zespole Szkół oraz z organem prowadzącym i z organem sprawującym 
nadzór pedagogiczny. 

4. Dyrektor szkoły odpowiada za: 
1) prawidłową organizację pracy szkoły; 

2) właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w szkole; 

3) poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły; 

4) prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi szkole; 

5) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia. 

§ 22 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół w zakresie realizacji zadań 
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół, 
a jej przewodniczącym jest Dyrektor Zespołu Szkół.  

3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy, w szczególności:  

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły; 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym także: 

a) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności na zajęciach; 

b) postanowienie o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej na 
wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 
wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału; 

c) postanowienie o promowaniu  ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek wychowawcy 
oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia 
po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału; 

3)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po 
zaopiniowaniu projektów przez Radę Szkoły;  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;  

5) opiniowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki; 

6) wyrażanie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego oraz jej cofanie; 

7) występowanie z uzasadnionym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie osoby 
z funkcji Dyrektora Zespołu Szkół lub z innego stanowiska kierowniczego; 
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8) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu 
Szkół; 

9) opiniowanie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół, gdy konkurs nie 
wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił; 

10) opiniowanie przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół; 

11) opiniowanie organizacji pracy Zespołu Szkół, w tym zwłaszcza tygodniowego 
rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

12) opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole programu nauczania zaproponowanego 
przez nauczycieli;   

13) opiniowanie propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum; 

14) opiniowanie średniej ocen upoważniającej do przyznania stypendium za wyniki 
w nauce; 

15) opiniowanie projektu planu finansowego; 

16) opiniowanie propozycji Dyrektora Zespołu Szkół w sprawach przydziału 
nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

17) opiniowanie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół o przyznanie nauczycielom 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

18) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie 
nauczyciela od oceny pracy; 

19) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla 
nauczycieli; 

20) opiniowanie ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć; 

21) wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego 
zespołu zadaniowego; 

22) przygotowanie projektu zmian Statutu i przedstawienie go do uchwalenia Radzie 
Szkoły; 

23) uchwalanie Regulaminu Rady Pedagogicznej; 

24) opiniowanie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego  
w Gimnazjum określonych przez Dyrektora; 
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25) opiniowanie wniosków kierowanych do poradni psychologiczno – pedagogicznej  
w sprawie uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce; 

26) wskazuje sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub 
egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów; 

27) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 
pracy szkół wchodzących w skład Zespołu; 

28) podejmowanie decyzji o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i 
koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

29) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych klasach w danym roku szkolnym; 

30) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 
nauczania; 

31) inne wynikające z przepisów prawa. 

4. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania Rady 
Pedagogicznej oraz zawiadamia jej członków o terminie i porządku obrad zgodnie 
z Regulaminem Rady Pedagogicznej. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z regulaminem. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co 
najmniej 50% członków.  

8. Nauczyciele są zobowiązani nie ujawniać spraw poruszanych podczas zebrań Rady 
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców a także nauczycieli 
i innych pracowników Zespołu Szkół. 

9. Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej. 

§ 23 

1. W Zespole Szkół działa Rada Szkoły, która w szczególności:  

1) uchwala Statut Zespołu Szkół oraz jego zmiany; 

2) opiniuje plan finansowy Zespołu Szkół; 
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3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 
o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu Szkół, jego Dyrektora lub innego 
nauczyciela; 

4) opiniuje plan pracy, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne 
sprawy istotne dla Zespołu Szkół; 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Zespołu Szkół i występuje z wnioskami 
do Dyrektora Zespołu Szkół, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do 
wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć 
pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych; 

6) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu Szkół; 

7) zatwierdza kandydatury uczniów do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady 
Ministrów; 

8) opiniuje wnioski o przyznanie uczniom stypendium ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania; 

9) opiniuje przedłużenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół na kolejny okres oraz 
powierzenie stanowiska Wicedyrektora; 

10) opiniuje odwołanie ze stanowiska Wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego 
w szkole; 

11) opiniuje wnioski w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 
oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki; 

12)  opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

13) opiniuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego; 

14) opiniuje wnioski o przyznanie uczniom stypendium ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania; 

15) uchwala Regulamin Rady Szkoły; 

16) opiniuje projekty innowacji pedagogicznych w szkole.  

2. Radę Szkoły tworzy 12 przedstawicieli:  

1) 4 nauczycieli, wybranych przez ogół nauczycieli podczas zebrania Rady Pedagogicznej; 

2) 4 rodziców; 

3)  4 uczniów, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. 

3. Tryb wyboru przedstawicieli jest następujący: 
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1) Rada Pedagogiczna wybiera swoich przedstawicieli spośród kandydatów zgłoszonych 
przez nauczycielskie zespoły przedmiotowe, w głosowaniu tajnym przeprowadzonym 
podczas zebrania Rady Pedagogicznej; 

2) Rada Rodziców wybiera swoich przedstawicieli spośród reprezentantów 
poszczególnych oddziałów wybranych do Rady Rodziców; 

3) uczniowie Gimnazjum wybierają Samorząd Uczniowski, który deleguje swoich 
przedstawicieli. 

4. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata. 

5. Dopuszcza się coroczną wymianę składu Rady Szkoły, szczególnie z powodu: 

1) ukończenia nauki w szkole przez uczniów,  

2) ukończenia nauki przez uczniów, których rodzice są przedstawicielami w Radzie 
Szkoły,  

3) rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem, 

4) z powodu zaistnienia innych okoliczności uzasadniających rezygnację z uczestnictwa 
w Radzie Szkoły. 

6.  Szczegółowe zasady działania Rady Szkoły określa Regulamin Rady Szkoły. 

§ 24 

1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców  uczniów 
Zespołu Szkół.  

2. Radę Rodziców tworzą rodzice wybrani przez rodziców poszczególnych oddziałów 
w głosowaniu tajnym przeprowadzonym podczas wrześniowych spotkań z rodzicami. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły 
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym; 

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki 
dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz danego środowiska 
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 
uczniów, nauczycieli i rodziców; 

3) delegowanie przedstawiciela rodziców do składu komisji konkursowej na stanowisko 
dyrektora; 

4) wnioskowanie do Dyrektora Zespołu Szkół o powołanie Rady Szkoły; 

5) delegowanie przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły; 
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6) wyrażanie zgody (opinii pozytywnej) w sprawie działalności w Zespole Szkół 
stowarzyszeń lub organizacji; 

7) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 

8) wnioskowanie do Dyrektora Zespołu Szkół o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku 
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju szkolnego, a przypadku 
gdy z wnioskiem wystąpił inny organ, wyrażenie na to zgody; 

9) ustalenie w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół wzoru jednolitego stroju 
szkolnego, oraz sytuacji, w których noszenie tego stroju nie jest obowiązkowe; 

10) występowanie do Dyrektora Zespołu Szkół i innych organów Zespołu Szkół, organu 
prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

11) uchwalanie corocznego preliminarza wydatków Rady Rodziców lub jego zmian; 

12) uchwalanie wysokości składek rodziców; 

13) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców po jego zbadaniu 
i zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną; 

14) powoływanie stałych lub doraźnych komisji do wykonywania określonych zadań; 

15) przyznawanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie  
w ramach posiadanych środków; 

16) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 
i wychowania; 

17) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu Szkół; 

18) opiniowanie przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora na dodatkowe zajęcia 
edukacyjne; 

19) opiniowanie pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora Zespołu Szkół 
oceny dorobku zawodowego nauczyciela; 

20) zbieranie i gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek lub innych źródeł 
i wydatkowanie ich zgodnie z regulaminem; 

21) otrzymywanie raportu o jakości Zespołu Szkół; 

22) otrzymywanie informacji o autorskich i innowacyjnych programach wprowadzanych 
w Zespole Szkół; 

23) dostęp do wszystkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem procesu 
dydaktyczno-wychowawczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne 
lub dotyczącymi spraw personalnych; 
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24) uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców; 

25) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we 
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

26) opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach 
w danym roku szkolnym;  

27) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły lub placówki. 

4. Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 

§ 25 

1. Samorząd Uczniowski Gimnazjum tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum reprezentowani 
przez wybranych przedstawicieli, a Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 
tworzą wszyscy uczniowie klas IV-VI reprezentowani przez wybranych przedstawicieli.  

2. Zasady wybierania i działania przedstawicieli Samorządów Uczniowskich określają 
odpowiednio ich regulaminy.  

3. Przedstawiciele Samorządów Uczniowskich są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

4. Samorządy Uczniowskie mogą przedstawiać pozostałym organom szkoły wnioski i opinie 
we wszystkich sprawach Zespołu Szkół, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów takich jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami 
i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem w szkole, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 
w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu;  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

7) prawo opiniowania programu wychowawczego. 
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§ 26 

1. Organy Zespołu Szkół współpracują ze sobą w duchu porozumienia i wzajemnego 
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 
kompetencji. 

2. Organy Zespołu Szkół zobowiązują się zapewnić bieżącą wymianę informacji między sobą 
o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach dotyczących zwłaszcza tych 
obszarów funkcjonowania Zespołu Szkół, które z mocy ustawy są wspólnym obszarem 
kompetencji.  

3. Sytuacje konfliktowe winny być rozpatrywane wewnątrz Zespołu Szkół w oparciu o własne 
kompetencje i możliwości organów Zespołu Szkół.  

4. Jeżeli sytuacja konfliktowa tego wymaga, Dyrektor Zespołu Szkół może powołać bezstronny 
doraźny zespół mediacyjny. 

5. W przypadku, gdy zespół mediacyjny nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu, stronom 
pozostającym w konflikcie przysługuje prawo wystąpienia do organu prowadzącego lub do 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

§ 27 

1. W Zespole Szkół funkcjonują stanowiska Wicedyrektora, określane także jako zastępca 
dyrektora, w ilości 1 stanowisko na każde 12 oddziałów. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół powołuje i odwołuje Wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego i, Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły. 

3. Wicedyrektor realizuje zadania określone przez Dyrektora Zespołu Szkół  przydziałem 
czynności, a w szczególności:  

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu Szkół; 

2) sprawuje opiekę nad uczniami stwarzając im warunki harmonijnego rozwoju; 

3) dba o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w szkole; 

4) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli; 

5) przygotowuje do zatwierdzenia przez Dyrektora Zespołu Szkół wykazy godzin 
ponadwymiarowych nauczycieli,  

6) wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu Szkół dotyczące bieżących 
czynności organizacyjnych oraz spraw dotyczących kierowania działalnością 
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu Szkół; 

7) zastępuje Dyrektora Zespołu Szkół w przypadku jego nieobecności w zakresie zadań 
dotyczących bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkół;  
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8) w razie nieobecności dyrektora szkoły może prowadzić zebranie rady pedagogicznej. 

4. Wicedyrektor w zakresie realizowanych przez siebie zadań posiada następujące 
uprawnienia:  

1) podczas nieobecności Dyrektora Zespołu Szkół jest przełożonym służbowym dla 
wszystkich zatrudnionych w Zespole Szkół nauczycieli i innych pracowników 
w sprawach dotyczących bieżącej działalności; 

2) dokonuje oceny pracy nauczycieli w stosunku, do których sprawuje bezpośredni nadzór 
pedagogiczny; 

3) wnioskuje w sprawie przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 
nauczycielom, nad którymi pełni bezpośredni nadzór;  

4) ma prawo podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań 
i kompetencji zgodnie z indywidualnym przydziałem czynności; 

5) realizuje inne uprawnienia z upoważnienia Dyrektora Zespołu zgodnie z bieżącymi 
potrzebami.  

5. Wicedyrektor ponosi odpowiedzialność jak każdy nauczyciel, zaś służbowo odpowiada przed 
Dyrektorem Zespołu Szkół.  

6. W wykonywaniu swoich zadań Wicedyrektor współpracuje ze wszystkimi organami 
Zespołu Szkół oraz, w razie potrzeby, z organem prowadzącym i z organem sprawującym 
nadzór pedagogiczny. 

Rozdział V 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 28 

1. Szczegółową organizację Zespołu Szkół  w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacyjny Zespołu Szkół opracowany przez Dyrektora Zespołu z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach  w sprawie ramowych planów 
nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku.  

2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, 
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć 
edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.  

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego Zespołu 
Szkół, Dyrektor Zespołu Szkół z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy 
ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.  

4. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii 
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
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§ 29 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział, w którym ilość 
uczniów nie może być wyższa niż:  
1) 25 w oddziale przedszkolnym;  
2) 25 w oddziałach klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 tworzonych od roku szkolnego 
     2014/15, z zastrzeżeniem ust. 1a; 
3) w oddziałach Gimnazjum nie powinna być wyższa niż 30 uczniów. 

1a. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 
dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III Szkoły Podstawowej nr 1, ucznia 
zamieszkałego w obwodzie szkoły, Dyrektor Zespołu Szkół po poinformowaniu rady 
oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 25. 

1b. Dyrektor Zespołu Szkół może odstąpić od podziału, na wniosek rady oddziałowej oraz 
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, przy czym liczba uczniów w oddziale klas I-III 
Szkoły Podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

1c. Jeżeli liczba uczniów zostanie zwiększona do 26 lub do 27, zatrudnia się asystenta 
nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, wychowawcze i 
opiekuńcze w tym oddziale. 

1d. Przepisy dotyczące zwiększania liczby uczniów obowiązują w oddziałach klasy III 
Szkoły Podstawowej nr 1 – od roku szkolnego 2016/ 2017.  

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych w klasach 
począwszy od klasy IV w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.  

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach komputerowych i informatyce 
w klasach począwszy od klasy IV w oddziałach, w których liczba uczniów przekracza 
ilość stanowisk komputerowych przeznaczonych dla uczniów w pracowni 
komputerowej.  

4. W przypadkach innych niż określonych w ust. 2 i 3  podziału na grupy na zajęciach 
można dokonywać za zgodą organu prowadzącego. 

5. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 
uczniów, z tym że: 
1) w Gimnazjum oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; 
2) w Szkole Podstawowej nr 1 w miarę możliwości oddzielnie dla dziewcząt  
i chłopców. 

§ 30 

1. Podstawową formą pracy w Zespole Szkół są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, których 
tygodniowy wymiar godzin obowiązujący dla danej klasy określa szkolny plan 
nauczania; 
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2) dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia pozalekcyjne, służące utrwalaniu i pogłębianiu 
wiedzy i umiejętności uczniów oraz rozwijaniu ich zainteresowań, uzdolnień, 
samodzielności i aktywności, a w szczególności: 

a) zajęcia edukacyjne o charakterze wyrównawczym, 

b) zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania uczniów, 

c)  zajęcia rekreacyjno-sportowe, 

d) zajęcia edukacyjne wspierające uczniów, szczególnie w zakresie przygotowanie 
uczniów do egzaminów zewnętrznych oraz do konkursów przedmiotowych, 

3) pomoc psychologiczno - pedagogiczna  organizowana w szczególności w formie: 

a) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

b) konsultacji dla uczniów, 

c) porad i  konsultacji  dla rodziców i nauczycieli, 

d) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

e) zajęć specjalistycznych, np. korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

f) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 
kształcenia i kariery zawodowej. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem w ust.3. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym i w klasach I - 
III Szkoły Podstawowej nr 1 ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć.  

4. Przerwy międzylekcyjne  trwają 5 - 20 minut, ale nie dotyczy to oddziału przedszkolnego. 

5. Urozmaiceniem procesu dydaktycznego i wychowawczego jest organizacja imprez 
i wycieczek szkolnych. 

6. Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.  

7. Tematyka wycieczek jest ustalana zgodnie z celami dydaktycznymi i  wychowawczymi 
realizowanymi na danym poziomie nauczania.  

§ 31 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 
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2. Pierwsze półrocze trwa od 1 września do najbliższego piątku po 15 stycznia lub 15 stycznia 
jeśli jest to piątek. 

3. Drugie półrocze rozpoczyna się 16 stycznia i trwa do ostatniego dnia zajęć w danym roku 
szkolnym. 

4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 

§ 32 

1. Dyrektor Zespołu na początku roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala 
harmonogram zajęć pozalekcyjnych, o których mowa  § 30 ust. 1 pkt 2. 

2. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych odbywa się na zasadzie dobrowolności. 

3. W szczególnych sytuacjach takich jak osiąganie słabych wyników w nauce czy długie 
okresy nieobecności ucznia na zajęciach, w uzgodnieniu z rodzicami uczeń może być 
zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. 

§ 33 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 
uczniów, realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy 
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz popularyzacji 
wiedzy o regionie.  

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół oraz 
rodzice uczniów.  

3. Uczniowie korzystają ze zbiorów biblioteki na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym, 
nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół na podstawie legitymacji służbowych, rodzice na 
podstawie karty czytelnika dziecka.  

4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Zespołu  

5. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń z wydzieloną czytelnią. 

6. Skreślony. 

7. Do zadań bibliotekarza należy w szczególności:  

1) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni;  

2) prowadzenie działalności informacyjnej i promującej czytelnictwo wśród uczniów; 

3) udzielanie porad w doborze lektury i prowadzanie rozmów z uczniami na temat 
przeczytanych książek;  
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4) realizacja zagadnień zgodnie z treściami zawartymi w międzyprzedmiotowej ścieżce 
czytelniczej i medialnej, szczególnie w ramach zajęć organizowanych w ramach 
zastępstw; 

5) współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, z rodzicami oraz 
z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych 
oraz w zakresie rozwijania kultury czytelniczej uczniów i ich przygotowaniu do 
samokształcenia;  

6)  prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa w szczególności 
poprzez organizację konkurów, wystaw i imprez czytelniczych;  

7) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami Zespołu Szkół; 

8) prowadzenie ewidencji zbiorów;  

9) przeprowadzanie selekcji zbiorów;  

10) systematyczne opracowywanie zbiorów,  

11) organizowanie zajęć z zakresu działalności informacyjnej;  

12) systematyczne i staranne prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki 
dziennej i okresowej, pomiaru aktywności czytelniczej uczniów;  

13) składa półrocznych i rocznych sprawozdań z pracy biblioteki; 

14) troska o jak najlepszą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu;  

15) doskonalenie warsztatu swojej pracy; 

16) wypożyczanie podręczników i materiałów edukacyjnych, na zasadach określonych  
w odpowiednim regulaminie. 

8. Bibliotekarz ponosi odpowiedzialność materialną za stan majątkowy biblioteki. 

9. Biblioteka gromadzi następujące zbiory:  

1) książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, lektury wg 
obowiązującego kanonu, literaturę popularnonaukową, beletrystykę oraz literaturę 
fachową i programy nauczania dla nauczycieli; 

2) czasopisma dla nauczycieli i uczniów;  

3) kasety magnetofonowe i video, płyty CD, programy komputerowe; 

4) przepisy oświatowe i inne; 

5) inne pomoce dydaktyczne; 
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6) podręczniki i materiały edukacyjne. 

10. Biblioteka może być finansowana:  

1) z budżetu Zespołu Szkół;  

2) dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.  

11. Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor Zespołu Szkół dostosowując go do organizacji zajęć 
edukacyjnych, w taki sposób, aby umożliwić uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 
edukacyjnych i po ich zakończeniu. 

12. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki. 

13. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory.  

14. Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin biblioteki.  

§ 34 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole Szkół ze względu na czas pracy 
ich rodziców lub prawnych opiekunów albo w związku z  dojazdem do domu, organizuje 
się w świetlicę szkolną.  

2. Praca świetlicy dostosowana jest do potrzeb uczniów, przy czym godziny pracy świetlicy 
szkolnej ustala dyrektor Zespołu Szkół, po konsultacji z nauczycielami świetlicy, 
uwzględniając potrzeby zgłaszane przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów 
korzystających z opieki świetlicy 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza 
w świetlicy liczy do 25 uczniów.  

4. Świetlica  prowadzi działalność w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony na początku 
roku szkolnego przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

5. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem 
świetlicy i stosować się do niego. 

6. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.  

7. Rodzice lub prawni opiekunowie zgłaszają ucznia do świetlicy w formie pisemnej 
z dokładnym określeniem czasu korzystania z opieki świetlicowej. 

8. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień wystawionych przez rodziców lub prawnych 
opiekunów w przypadku: 

1) samodzielnego wyjścia ucznia do domu; 

2) odbierania ucznia przez inne osoby niż rodzic lub prawny opiekun. 



 

46 

9. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności: 

1) zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej 
wszechstronny rozwój osobowości; 

2) zagospodarowanie czasu wolnego;  

3) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy; 

4) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie 
różnorodnych form zajęć w tym zakresie; 

5) zapewnienie opieki podczas dowozu uczniów do szkoły oraz w czasie oczekiwania tych 
uczniów na lekcje i na odwóz po lekcjach; 

6) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej 
w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny; 

7) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 
rozrywek, kształcenie nawyków z zakresu kultury osobistej; 

8) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

9) rozwijanie samodzielności i samorządności; 

10) współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, pedagogiem szkolnym, higienistką, 
biblioteką oraz instytucjami społecznymi; 

11) zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań. 

§ 35 

Zespół Szkół może przyjmować słuchaczy z zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 
szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 
porozumienia między Dyrektorem Szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 
wyższą.  
                                                                       § 36 

1. Zespół Szkół, w miarę posiadanych środków, udziela doraźnej lub stałej pomocy materialnej 
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub losowej, zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

2. Pomoc, o której mowa w ust.1 może być udzielana w formie: 

1) częściowego lub całkowitego finansowania wycieczek; 

2) udostępnienia podręczników szkolnych, pochodzących ze zbiorów biblioteki; 
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3) częściowego lub całkowitego finansowania udziału w imprezach kulturalnych; 

4) częściowego lub całkowitego finansowania udziału w organizowanych przez szkołę 
formach wypoczynku zimowego i letniego; 

5) stypendium; 

6) częściowego lub całkowitego finansowania obiadów. przygotowywanych w szkolnej 
stołówce. 

3. Organizując pomoc, o której mowa w ust. 1, szkoła  współpracuje z zwłaszcza  Centrum 
Administracji Szkół oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zespołami 
charytatywnymi, Polskim Czerwonym Krzyżem. 

4. Uchylony. 

5. Uczniowie Zespołu Szkół mają możliwość spożycia posiłku obiadowego w stołówce 
szkolnej.  

6. Uchylony.  

7. Uczniowie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z posiłków 
finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

8. Zasady korzystania ze stołówki określa odpowiedni regulamin.  

Rozdział VI 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 37 

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania określają odrębne przepisy.  

3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach niepedagogicznych posiadają  zakresy  czynności 
dostosowane do potrzeb szkoły, a w szczególności: 

1) sekretarz: prowadzenie sekretariatu Zespołu Szkół, obsługa urządzeń biurowych,  
w tym komunikacyjnych, przyjmowanie pism, w tym sprawy uczniów, rodziców  
i nauczycieli, dokonywanie zakupów, współpraca z instytucjami, archiwizacja 
dokumentów; 

2) woźny: nadzorowanie wejścia do szkoły, sprawdzanie zabezpieczenia szkoły, 

udzielanie oraz przekazywanie informacji uczniom , nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, sprzątanie, dbałość o wyposażenie łazienek w materiały 

higieniczne, dostarczanie dokumentów do pobliskich instytucji, wydawanie kluczy  

do szkolnych pomieszczeń, obsługa kserokopiarki 
3) szatniarz: zapewnianie uczniom miejsca w szatni, dbanie o porządek w szatniach 

szkolnych, udzielanie pomocy uczniom korzystającym z szatni, informowanie 
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rodziców i uczniów, zgłaszanie konserwatorowi wszelkich usterek i problemów 
technicznych, zwłaszcza stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa; 

4) sprzątaczka: sprzątanie wyznaczonego rejonu; 
5) konserwator: naprawianie, uszkodzonego sprzęt lub, zlecanie napraw,  usuwanie 

usterek, dbanie o sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz właściwe oznakowanie,
 nadzorowanie i obsługiwanie instalacji, zabezpieczenie pomieszczeń szkoły przed 
dostępem osób niepożądanych, w tym dbanie o sprawne działanie zamków, dbanie  
o sprzęt i narzędzia przeznaczone do przeprowadzenia bieżących napraw, utrzymania 
we właściwym stanie technicznym pomieszczeń, naprawa uszkodzeń powłok 
malarskich, zabezpieczenie budynku przed stratą ciepła. 
  

4. Obsługę finansowo - księgową zapewnia Centrum Administracji Szkół w Suchej 
Beskidzkiej.  

§ 38 

1. Nauczyciel realizując zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy,  a w szczególności za bezpieczeństwo 
powierzonych jego opiece uczniów.  

2. Nauczyciel realizuje program nauczania oraz zadania z zakresu wychowania i opieki 
zgodnie z przydziałem czynności ustalonym na początku roku szkolnego przez Dyrektora 
Zespołu w oparciu o arkusz organizacyjny.  

3. Do zadań nauczycieli uczących w Zespole Szkół  należy w szczególności: 

1) wybieranie, w porozumieniu z innymi nauczycielami tych samych zajęć edukacyjnych 
zatrudnionymi w Zespole Szkół, programu nauczania i podręcznika uwzględniając 
możliwości uczniów i aktualny stan bazy dydaktycznej; 

2) efektywna realizacja przyjętego programu nauczania, stałe podnoszenie jakości 
kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w szkole 
programem wychowawczym i profilaktyki oraz szczegółowymi warunkami i sposobami 
oceniania; 

3) sporządzanie rozkładu materiału lub wynikowego planu nauczania z nauczanych zajęć 
edukacyjnych w terminie do 20 września każdego roku szkolnego; 

4) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć; 

5) ścisłe stosowanie obowiązujących zasad oceniania, a w szczególności zachowanie 
bezstronności oraz obiektywizmu w ocenie ucznia, systematyczna ocena wiadomości 
i umiejętności ucznia, informowanie uczniów i ich rodziców o ocenach bieżących, 
śródrocznych i  rocznych uzyskiwanych przez uczniów, o postępach w nauce, 
osiągnięciach lub  trudnościach w nauce i niepowodzeniach szkolnych; 

6) tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – 
wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania 
oraz kształtowanie umiejętności organizowania pracy  indywidualnej i zespołowej; 
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7) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym 
trudności w nauce, dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, 
a także realizacja indywidualnych zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej  
i ustaleń  zawartych w indywidualnych planach edukacyjno – terapeutycznych  
oraz w planach działań wspierających, 

8) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie 
do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska lokalnego i kraju; 

9) upowszechnianie demokracji i samorządności jako metody wychowawczej; 

10) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy 
w przygotowywaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych i innych; 

11) systematyczne dbanie o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia 
i materiały niezbędne do nauczania danego przedmiotu, estetykę i wystrój sali 
lekcyjnej oraz innych wykorzystywanych przez siebie pomieszczeń; 

12) sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów 
i odnotowywanie w dzienniku nieobecności oraz spóźnień; 

13) rzetelne, terminowe, systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji procesu 
dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego, 

13a.) wprowadzanie danych do dziennika elektronicznego, zgodnie z Regulaminem  
Funkcjonowania Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce; 

14) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych 
i zadaniowych; 

15) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i wychowawczych poprzez 
podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej oraz doskonalenie i unowocześnianie 
własnego warsztatu pracy; 

16) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz udział 
w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego; 

17) zapewnienie pełnej opieki uczniom podczas wszelkich zajęć edukacyjnych 
i wychowawczych, imprez szkolnych i środowiskowych, wycieczek i wyjazdów oraz 
przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

18) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, zgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie pełnienia dyżurów nauczycielskich; 

19) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu Szkół wynikających 
z bieżących potrzeb szkoły, 

20)  rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych 
oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów; 
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21) uczestnictwo w pracach zespołów ds. udzielania pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym opracowywanie indywidualnych programów terapeutyczno – 
edukacyjnych, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, planów działań 
wspierających i prowadzenie kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz realizacja 
zalecanych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

3a. Dodatkowo do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy:  

1) współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami w formie: 

a) stałych zebrań z rodzicami zgodnie z ustalonym na początku roku szkolnego 
przez harmonogramem zebrań,  

b) indywidualnych spotkań i rozmów z rodzicami lub prawnymi opiekunami, 
podczas których przekazywane są informacje o rozwoju, postępach i 
trudnościach w rozwoju dziecka, 

c) wykładów, pogadanek, spotkań ze specjalistami do spraw wychowania, 
psychologii, opieki medycznej, prawnikami, przedstawicielami stowarzyszeń 
działających na rzecz dziecka i rodziny, 

d) umożliwienia indywidualnych konsultacji ze specjalistami, 

e) dyskusji w gronie rodziców, 

f) warsztatów i szkoleń rodziców, 

g) uroczystości, imprez i zajęć otwartych; 

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie  
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych działa;. 

3) analizy i oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, na podstawie wyników 
obserwacji pedagogicznej (diagnozy przedszkolnej dwa razy w roku szkolnym, tj. w 
październiku i kwietniu; 

4) przygotowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 
podstawowej, którą wydaje się rodzicom lub prawnym opiekunom w terminie do końca 
kwietnia - roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma 
obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

4. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru metod pracy, form organizacyjnych, programu i podręcznika oraz środków 
dydaktycznych w zakresie nauczanego przedmiotu; 

2) doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań lub innych 
zajęć pozalekcyjnych; 

3) ustalania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie z zasadami 
wewnątrzszkolnego  oceniania; 
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4) opiniowania oceny zachowania ucznia; 

5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 
uczniów; 

6) czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły. 

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Zespołu Szkół, organem prowadzącym 
szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, oraz ewentualnie cywilnie lub karnie 
za: 

1) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć 
edukacyjnych, w tym szczególnie wyników sprawdzianów organizowanych w ostatniej 
klasie każdego etapu edukacyjnego; 

2) stan warsztatu pracy, pomieszczeń, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu 
środków dydaktycznych; 

3) skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć lekcyjnych, 
pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych; 

4) zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego wynikające  
z nieporządku, braku nadzoru lub braku zabezpieczenia; 

5) uchybienia przeciwko porządkowi pracy; 

6)  uchybienie godności nauczyciela, w tym udzielanie  korepetycji pozaszkolnych swoim 
uczniom; 

7) nie wypełnianie powierzonych mu obowiązków. 

6. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół 
i Wicedyrektorzy w zakresie zgodnym z przydzielonymi przydziałem czynności 
kompetencjami. 

7. Nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół w wymiarze co najmniej ½ etatu może ubiegać się 
o wyższy stopień awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. Nauczyciel zatrudniony w wymiarze mniejszym niż ½ etatu i dla którego jest to drugie 
zatrudnienie oraz realizujący staż w związku z ubieganiem się o wyższy stopień awansu w 
innej placówce, zobowiązany jest: 

1) zgłosić Dyrektorowi Zespołu Szkół fakt odbywania stażu w innej szkole; 

2) uwzględnić w swoim planie rozwoju zawodowego działania dotyczące pracy w Zespole 
Szkół. 

9. Nauczyciel realizujący staż jest zobowiązany w szczególności: 

1) opracować plan rozwoju zawodowego na okres stażu; 

2) współpracować z opiekunem stażu; 
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3) składać sprawozdanie z realizacji zadań określonych w planie rozwoju zawodowego w 
terminie do 31 stycznia i do 30 czerwca pierwszego i drugiego roku trwania stażu, w 
ciągu którego realizowany jest staż; 

4) po zakończeniu stażu złożyć sprawozdanie z realizacji swojego planu rozwoju 
zawodowego. 

10. W sytuacji zaistnienia konieczności zwolnienia nauczyciela zatrudnionego przez 
mianowanie spośród kilku o tej samej specjalności Dyrektor Zespołu Szkół kieruje się 
następującymi kryteriami: 

1) kwalifikacje zawodowe; 

2) jakość świadczonej pracy, zaangażowanie i dyspozycyjność; 

3) ostatnia ocena pracy; 

4) częsta, niespodziewana  absencja chorobowa dezorganizująca pracę szkoły; 

5) uprawnienia emerytalne; 

6) sytuacja rodzinna. 

§ 39 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania i podręczników dla danego 
oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, jak również dbałość o efektywność 
nauczania i bieżące rozwiązywanie problemów, zwłaszcza wychowawczych. 

2. Nauczyciele wchodzą w skład zespołów przedmiotowych, zadaniowych lub innych 
powoływanych zgodnie z bieżącymi potrzebami Zespołu Szkół. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół na wniosek 
zespołu.  

4. Do zadań zespołów przedmiotowych między innymi należy:  

1) organizowanie współpracy celem uzgodnienia sposobów realizacji programów 
nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, korelacja ich treści, a także uzgadnianie 
decyzji w sprawie wyboru programów nauczania oraz podręczników; 

2) opracowanie przedmiotowego systemu oceniania, w tym w szczególności wymagań 
dotyczących oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
metodycznego dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie; 

4) współdziałanie w organizowaniu sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych oraz 
w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

5) analiza efektów nauczania, w tym szczególnie wyników sprawdzianów po klasie VI 
i egzaminów gimnazjalnych; 
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6) opiniowanie przygotowywanych innowacyjnych i eksperymentalnych programów 
nauczania; 

7) promowanie zajęć edukacyjnych, zwłaszcza poprzez organizowanie konkursów i 
imprez rozwijających zainteresowania uczniów. 

5. Z prac zespołów sporządza się protokoły, które przechowuje przewodniczący zespołu. 

§ 40 

1. Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu 
z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej "wychowawcą oddziału".  

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby jeden 
wychowawca oddziału opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

3. W razie nieobecności wychowawcy oddziału jego obowiązki przejmuje wychowawca 
wspierający przydzielony przez Dyrektora Zespołu na początku roku szkolnego. 

4. Dyrektor Zespołu Szkół może zmienić wychowawcę oddziału w następujących 
przypadkach: 

1) rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem; 

2) przeniesienie nauczyciela do innej placówki; 

3) długotrwała nieobecność nauczyciela; 

4) potwierdzony brak efektów pracy wychowawczej; 

5) pozytywne rozpatrzenie pisemnego, uzasadnionego wniosku rodziców uczniów danego 
oddziału skierowanego do Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie zmiany wychowawcy 
oddziału; 

6) inne uzasadnione sytuacje.  

                                                           § 41 

1. Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami 
powierzonego mu oddziału, a w szczególności: 

1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój osobowy ucznia;  

2) przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie;  

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanków; 

4) podejmowanie działań umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 
oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.  
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2. Wychowawca oddziału w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 powinien: 

1) diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków; 

2) otaczać indywidualną opieką wszystkich wychowanków, dostosowaną do 
rozpoznanych potrzeb poszczególnych uczniów oraz zaistniałych warunków i sytuacji;  

3) opracować plan pracy wychowawczej uwzględniający szkolny program wychowawczy 
i profilaktyki oraz propozycje rodziców i uczniów; 

4) współpracować z nauczycielami uczącymi w powierzonym mu oddziale, Radą 
Pedagogiczną, Dyrektorem Zespołu Szkół, pedagogiem szkolnym, a szczególnie 
z rodzicami uczniów, koordynując działania wychowawcze wobec uczniów; 

5) współpracować z poradnią psychologiczną – pedagogiczną;  

6) monitorować postępy w nauce swoich wychowanków;  

7) dbać o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badać przyczyny 
absencji, egzekwować realizację obowiązku szkolnego, przygotowywać zestawienia 
statystyczne z zakresu frekwencji w terminie do 10 każdego miesiąca; 

8) udzielać porad, w tym  w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru 
zawodu;  

9) zapoznawać rodziców lub prawnych opiekunów uczniów z zasadami oceniania 
wewnątrzszkolnego, kryteriami wymagań  edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i zachowania,  programem wychowawczym szkoły i programem profilaktyki, efektami 
nauczania, zwłaszcza wynikami sprawdzianu po klasie VI i egzaminu gimnazjalnego; 

10) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się o zasady tolerancji 
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;  

11) utrzymywać stały kontakt z rodzicami  lub prawnymi opiekunami w sprawach 
postępów w nauce i zachowaniu się ucznia, w tym organizować spotkania z rodzicami; 

12) powiadamiać rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych śródrocznych, 
rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych, w szczególności o ocenach 
niedostatecznych i nagannych na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady 
Pedagogicznej, jak również o osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, 
niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych; 

13) powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnym 
w terminach ustalanych przez Dyrektora Zespołu Szkół w harmonogramie klasyfikacji; 

14) motywować uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w kołach zainteresowań, 
konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych, organizacjach szkolnych, 
aktywnej działalności na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego; 
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15) zaznajamianie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią 
oraz egzekwowanie stosowania się uczniów do tych zasad; 

16) monitorowanie wyposażenia uczniów swojego oddziału w bezpłatne podręczniki, 
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

3. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, 
w tym szczególnie rzetelne, systematyczne i terminowo prowadzi dokumentację szkolną tj. 
dziennik lekcyjny, arkusze ocen, wypełnia świadectwa promocyjne i świadectwa 
ukończenia szkoły. 

4. Wychowawca oddziału ma prawo do uzyskania wsparcia i  pomocy merytorycznej, 
metodycznej ze strony Dyrektora Zespołu Szkół, Rady Pedagogicznej, poradni 
psychologiczno - pedagogicznej, pedagoga szkolnego oraz instytucji wspomagających 
rozwój dziecka.  

5. Wychowawca oddziału w swych działaniach powinien prezentować wobec uczniów wysoki 
poziom kultury, takt pedagogiczny, poszanowanie godności osobistej, obiektywizm, 
życzliwość, chęć niesienia pomocy.  

6. Wychowawca oddziału zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji klasowej 
zawierającej w szczególności: 

1) dokumentację spotkań z rodzicami; 

2) usprawiedliwienia nieobecności uczniów; 

3) zeszyt pochwał i uwag dotyczących zachowania; 

4) notatki z  rozmów  prowadzonych  z  rodzicami lub uczniami; 

5) plan pracy wychowawczej dla swojego oddziału; 

6) tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy klasy. 

7. Wychowawca oddziału odpowiada służbowo przed Dyrektorem Zespołu Szkół  
w szczególności za: 

1) osiąganie celów wychowawczych w swoim oddziale; 

2) poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom; 

3) realizację przyjętych w szkole programów wychowawczych i  profilaktycznych; 

4) prawidłowość prowadzonej przez siebie dokumentacji wychowawcy oddziału. 

8. Bezpośredni nadzór nad pracą wychowawców oddziałów sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół  
i Wicedyrektor.  
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§ 42 

1. Pedagog organizuje w szkole pomoc pedagogiczną  i psychologiczną dla dzieci i młodzieży, 
której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez 
pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami lub opiekunami 
prawnymi, higienistką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi, 
zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, 
w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów; 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów; 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 
4) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na 

informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia  
i kariery zawodowej; 

5) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

6) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery 
 i podjęcia roli zawodowej; 

7) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 
8) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 
9) współdziałanie z policją, sądem  w przypadkach wykroczeń uczniów tj. naruszenie 

obowiązków ucznia, prawa lub demoralizacji;  
10) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły;  
11) prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci  

i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności 
uzupełniających;  

12) doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach 
doskonalenia i samokształcenia.  

Rozdział VII 

WSPÓŁDZIAŁANIE NAUCZYCIELI I RODZICÓW 

§ 43 

1. Nauczyciele współpracują z rodzicami uczniów, zwłaszcza w sprawach wychowania 
uwzględniając szczególnie prawo rodziców do:  

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale 
i w szkole; 
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2) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania 
egzaminów oraz do warunków poprawy ocen;  

3) informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn 
trudności, w tym uzyskiwanych ocen, pochwał i uwag; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego 
dziecka.  

2. Rodzice są informowani przez wychowawców oddziałów i nauczycieli o zamierzeniach 
dydaktyczno - wychowawczych w oddziale i w szkole: 

1) podczas zebrań ogólnych; 

2) w czasie klasowych zebrań informacyjnych z wychowawcą oddziału; 

3) podczas indywidualnych spotkań i konsultacji; 

4) poprzez nieodpłatny dostęp do dziennika elektronicznego;  

5) za pośrednictwem szkolnej strony internetowej o adresie www.zssucha.pl; 

6) przekaz informacji na tablicy ogłoszeń, 

7) służbową pocztę elektroniczną. 

3. Dyrektor Zespołu Szkół i nauczyciele zapoznają rodziców z przepisami dotyczącymi 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 
szczególnie: 

1) w czasie zebrań informacyjnych z wychowawcą oddziału ; 

2) poprzez udostępnienie do wglądu w bibliotece zasad oceniania wewnątrzszkolnego; 

3) w czasie indywidualnych spotkań i konsultacji z nauczycielami. 

4. Oddziałowe zebrania rodziców z wychowawcami odbywają się co najmniej raz na kwartał 
zgodnie z harmonogramem ustalonym we wrześniu. 

5. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego określa dzień tygodnia i stały czas swojej 
dyspozycyjności dla rodziców. 

6. Nauczyciele nie powinni udzielać informacji rodzicom w czasie, gdy  prowadzą zajęcia 
dydaktyczno – wychowawcze oraz w czasie przerw międzylekcyjnych, podczas których 
pełnią dyżur. 

7. Nauczyciele informują rodziców o bieżących postępach w nauce oraz o zachowaniu ich 
dzieci, a w szczególności: 

http://www.zssucha.pl/
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1) poprzez bieżące (do trzech dni roboczych) wprowadzanie ocen do dziennika 
elektronicznego; 

2) na każdym zebraniu z rodzicami w formie pisemnego wykazu; 

3) w czasie indywidualnych konsultacji z wychowawcą oddziału lub innym 
nauczycielem. 

§ 43a 

1. Nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych usprawiedliwiają jego rodzice lub prawni 
opiekunowie w formie pisemnej, przy czym  usprawiedliwienia należy dokonać 
u wychowawcy oddziału możliwie najszybciej, lecz nie później niż w terminie do 7 dni po 
powrocie ucznia do szkoły. Usprawiedliwienia dostarczone po terminie nie będą 
uwzględniane.  

1a. W sytuacjach wyjątkowych, na wniosek pedagoga lub wychowawcy oddziału uczeń 
obowiązkowo zakłada zeszyt usprawiedliwień i zwolnień, gdzie gromadzi wpisy od rodzica 
lub wklejone usprawiedliwienia lekarskie. Wychowawca oddziału zobowiązany jest do 
potwierdzenia podpisem i podania daty zapoznanie się  z usprawiedliwieniem oraz 
odpowiednie uregulowanie absencji ucznia w dzienniku.   

2. Usprawiedliwienie powinno zawierać rzeczowe i jasne, nie budzące wątpliwości 
uzasadnienie nieobecności. 

3. Wychowawca oddziału informuje rodziców w sprawie opuszczania przez ucznia godzin 
i braku ich usprawiedliwienia, przy czym: 

1) w  przypadku opuszczenia przez ucznia 20 godzin nieusprawiedliwionych, 
wychowawca oddziału zawiadamia rodziców lub prawnych opiekunów; 

2) jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie i ilość godzin nieusprawiedliwionych przekroczy 
50% w ciągu miesiąca, pedagog szkolny po uzyskaniu pisemnej informacji od 
wychowawcy oddziału, może skierować wniosek do organu prowadzącego w związku z 
nie spełnianiem obowiązku szkolnego. 

4. W wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę rodziców zawierającą zapis o przejęciu 
pełnej odpowiedzialności za dziecko oraz podaniem powodu konieczności zwolnienia, 
skierowaną do wychowawcy oddziału, uczeń może być zwolniony ze szkoły przed 
planowym zakończeniem zajęć edukacyjnych z zachowaniem następującej procedury: 

1) wychowawca oddziału, a w przypadku jego nieobecności Wicedyrektor lub Dyrektor 
Zespołu Szkół, wyraża zgodę na zwolnienie, potwierdzając  prośbę rodzica swoim 
podpisem; 

5. Jeśli uczeń opuści zajęcia bez zachowania powyższej procedury, jego nieobecność uznaje się 
jako ucieczkę z zajęć bez możliwości  późniejszego usprawiedliwienia. 

6. W razie złego samopoczucia uczeń  może być zwolniony ze szkoły przed planowym 
zakończeniem zajęć tylko w sytuacji, gdy odbiorą go ze szkoły rodzice lub opiekunowie 
prawni. 
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7. Uczeń, który na podstawie listy uczestników zatwierdzonej przez dyrektora szkoły i 
podanej do wiadomości nauczycielom przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju 
nauczycielskim, został wytypowany do reprezentowania szkoły  
w zawodach sportowych lub do udziału w konkursie lub bierze udział w wycieczce, itp. jest 
odnotowany jako uczeń obecny w szkole. W dzienniku lekcyjnym w tabeli obecności 
zaznacza się literę wtedy literę” Z”. Uczeń jest zwalniany tylko na czas trwania zawodów 
określony na liście uczestników. 

8. Uczeń, który bez usprawiedliwienia 3 razy opuści zajęcia, na które został zakwalifikowany 
w ramach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, po poinformowaniu rodziców 
przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia, zostaje z nich skreślony. 

§ 43b 

1. Wychowawca oddziału informuje rodziców o przypadku stwierdzenia palenia przez ucznia 
papierosów lub korzystania z innych niedozwolonych używek. Brak poprawy 
 i dalsze łamanie zakazu może stanowić  podstawę przekazania problemu Sądowi 
Rodzinnemu.  

2. W szczególnych sytuacjach wychowawczych wychowawca oddziału lub inny nauczyciel 
informuje rodziców lub opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji zgodnie  z zasadami 
określonymi w „Procedurach postępowania nauczycieli  w sytuacjach trudnych”, a w razie 
potrzeby zaprasza ich do współpracy w celu rozwiązania problemu. 

3. Rodzice uczniów lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody 
spowodowane umyślnie przez swoje dzieci. 

4. Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje rodziców w sprawie skarg i wniosków dwa razy  
w tygodniu w godzinach podanych na tablicy ogłoszeń, przy czym przyjmowanie oraz 
rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w oparciu o Regulamin rozpatrywania skarg 
i wniosków. 

Rozdział VIII 

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 44 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się zgodnie z przepisami prawa oświatowego  
i trwa do ukończenia nauki w gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku 
życia.  

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko młodsze, niż 
ustalono w przepisach prawa oświatowego, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 
podjęcia nauki szkolnej, przy czym warunkiem jest objęcie dziecka wychowaniem 
przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.  

3. Decyzję o przyjęciu dziecka młodszego do szkoły podstawowej podejmują rodzice dziecka 
wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół. 
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4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko 
obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.  

5. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół, po 
zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.  

6. Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego określają odrębne przepisy.  

7. Uczniowie spoza obwodu Zespołu Szkół, którzy w sposób rażący naruszają obowiązki 
ucznia i inne zasady obowiązujące w Zespole Szkół, decyzją Rady Pedagogicznej  są 
skierowani do szkoły zgodnie z obwodem zamieszkania.  

8. Na wniosek rodziców ucznia złożony do 31 maja, po zasięgnięciu opinii psychologiczno - 
pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół może zezwolić na realizację obowiązku szkolnego 
poza szkołą.  

9. Dla uczniów, którym stan zdrowia znacznie utrudnia lub nie pozwala na uczęszczanie do 
szkoły, organizowane jest nauczanie indywidualne zgodnie z odrębnymi przepisami.  

10. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia 
klasy programowo niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej z uprawnieniami 
szkoły publicznej tego samego typu lub odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do 
której uczeń ostatnio uczęszczał. 

11. Uczeń Gimnazjum, który ukończył 18 lat zostaje skreślony z listy uczniów, 
z zastrzeżeniem zawartym w ust.12. 

12. Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat, na swój wniosek skierowany do Dyrektora 
Gimnazjum, mogą za zgodą Rady Pedagogicznej kontynuować naukę. 

§ 44a  Uchylony 

§ 44b  Uchylony 

§ 45 

1. Uczeń Zespołu Szkół ma prawo do:  

1) otrzymania pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

2) motywowania go do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

3) pełnej informacji na temat: 

a) wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu 
nauczania, 
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b) sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

d) warunków i sposobu oraz kryteriów oceniania zachowania oraz warunków i trybu 
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

e) praw ucznia, 

4) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny z poszczególnych przedmiotów i oceny 
zachowania oraz w razie potrzeby uzasadnienia wystawianych ocen; 

5) usprawiedliwiania swojego nieprzygotowania do lekcji zgodnie z przedmiotowymi 
systemami oceniania; 

6) wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej 
dokumentacji dotyczącej oceniania; 

7) dostosowania dla niego wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, 

8) pisania  sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do 
potrzeb ucznia  z dysfunkcjami, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno –
pedagogicznej; 

9) zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii 
wydanej przez lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, 
na czas określony w tej opinii; 

10) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami, stawianymi 
wymaganiami; 

11) właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej; 

12) opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w szkole zapewniających 
bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 
i psychicznej; 

13) podmiotowego i życzliwego traktowania;  

14) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów na zasadzie równego dostępu do zajęć 
pozalekcyjnych i kół zainteresowań; 

15) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego oraz 
pomocy w tym zakresie ze strony pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy, 
nauczycieli,  samorządu uczniowskiego oraz właściwych instytucji; 
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16) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 
wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości 
dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania odpowiedzi  i wyjaśnień; 

17) zwracania się ze swoimi problemami do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, 
nauczycieli, Dyrektora Zespołu Szkół, Wicedyrektora i uzyskiwania od nich pomocy, 
wyjaśnień,  odpowiedzi, wsparcia; 

18) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 
nie ujawniania jego problemów i spraw pozaszkolnych i powierzonych w zaufaniu, 
z wyłączeniem sytuacji, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie lub w przypadku 
uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa; 

19) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, z zastrzeżeniem, że nie może to 
uwłaczać niczyjej godności osobistej; 

20) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych, jeśli nie 
narusza tym dobra innych osób; 

21) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie 
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 
z Dyrektorem Zespołu Szkół; 

22) uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych – lekcyjnych, pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych, z uwzględnieniem udokumentowanej pozaszkolnej działalności na 
równi z działalnością szkolną; 

23) reprezentowania szkoły w konkursach szkolnych i pozaszkolnych zawodach, 
przeglądach i innych imprezach oraz formach współzawodnictwa, zgodnie ze swoimi 
umiejętnościami i możliwościami z zastrzeżeniem, że wychowawca klasy może 
pozbawić ucznia tego prawa w przypadku, gdy uczeń jest zagrożony negatywną oceną 
klasyfikacyjną lub nieklasyfikowaniem; 

24) pomocy materialnej i socjalnej w różnej formie, według potrzeb ucznia i możliwości 
szkoły; 

25) korzystania z pomieszczeń i terenów szkoły, bazy, wyposażenia, środków 
dydaktycznych,  za zgodą i w obecności nauczyciela lub opiekuna, z zachowaniem 
zasad określonych w odpowiednich regulaminach korzystania z tych pomieszczeń; 

26) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  
w organizacjach działających w szkole; 

27) nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub prawnych 
opiekunów ucznia; 

28)  zwolnienia z zajęć „wychowania do życia w rodzinie” na podstawie pisemnej 
deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów ucznia; 
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29) równego traktowania wobec prawa; 

30) dochodzenia swoich praw, w tym składania skarg i wniosków;  

31) wypoczynku i czasu wolnego, w tym nie obciążania zadaniami domowymi w czasie 
świąt i ferii; 

32) uczestnictwa w życiu kulturalnym; 

33) ochrony zdrowia; 

34)  ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym lub wykonywaniem niebezpiecznych lub 
szkodliwych prac; 

35) wyposażenia przez szkołę w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe (od 1 września 2015 r. - klasy I, II i IV Szkoły Podstawowej nr 1 
 oraz klasa I Gimnazjum, od 1 września 2016 również klasy III i V Szkoły 
Podstawowej oraz klasa II Gimnazjum, od 1 września 2017 również klasa VI Szkoły 
Podstawowej oraz klasa III Gimnazjum). 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół oraz 
w regulaminach obowiązujących w Zespole Szkół, a zwłaszcza: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych; 

2) przygotować się do każdych zajęć , a w szczególności: 

a) przynosić wymagane podręczniki, zeszyty i przybory szkolne, 

b) odrabiać lekcje oraz utrwalać swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole, 

c) przygotowywać i przynosić wymagane materiały, 

d) na zajęcia  wychowania fizycznego przynosić strój sportowy określony przez 
nauczyciela przedmiotu; 

3) uznawać zwierzchnictwo nauczycieli i innych osób dorosłych, pod opieką których 
pozostaje, a w szczególności uczeń: 

a) swoim celowym zachowaniem nie utrudnia pracy osobom zatrudnionym w szkole, 

b) nie naraża nauczycieli i innych osób, pod opieką których pozostaje, a także 
pozostałych uczniów, na negatywne skutki swojego zachowania, 

c) nie narusza godności osobistej nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 
pozostałych uczniów,  

d) wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły i pozostałych uczniów stosuje 
formy grzecznościowe, 
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e) wykonuje polecenia nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkole, 

f) uznaje nietykalność osobistą nauczycieli, innych pracowników szkoły i pozostałych 
uczniów; 

4) dostosować się do organizacji nauki w szkole, a w szczególności: 

a) punktualnie przychodzić na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjne, 

b) przebywać podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie w miejscach do tego 
wyznaczonych oraz w rejonach ustalonych dla poszczególnych typów szkół, 

c) podczas przerw międzylekcyjnych bezwzględnie podporządkować się  poleceniom 
nauczycieli dyżurujących, 

d) w czasie trwania zajęć telefony komórkowe oraz i inne urządzenia odtwarzające 
należy wyłączyć lub wyciszyć;  

5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole Szkół oraz jego otoczeniu; 

6) odzież wierzchnią pozostawiać w szatani i tam zmieniać obuwie;  

7) ubierać się estetycznie i schludnie; 

8) dbać o higienę osobistą; 

9) reagować na wszelkie przejawy brutalności i agresji; 

10) wystrzegać się zachowań zmierzających do powstania nałogów i uzależnień; 

11) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;  

12) przestrzegać zasad współżycia społecznego; 

13) przestrzegać powszechnie uznane normy moralne, etyczne i grzecznościowe;  

14) terminowo dostarczać usprawiedliwienia każdej nieobecności w szkole; 

15) dbać o honor i tradycje Zespołu Szkół; 

16) samodzielnie pracować podczas kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, testów 

17) zachowywać wszelkie zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z telefonów 
komórkowych oraz Internetu; 

18) dbać o podręczniki i materiały edukacyjne, tak aby mogły dobrze służyć młodszym 
uczniom. 

3. Uczniom Zespołu Szkół zabrania się: 
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1) opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w czasie 
przerw międzylekcyjnych, za wyjątkiem przypadków, gdy uczeń otrzymuje zgodę na 
opuszczenie terenu szkoły od wychowawcy klasy lub pod  jego nieobecność od 
Wicedyrektora lub Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie pisemnej prośby rodziców 
lub prawnych opiekunów; 

2) palenia tytoniu oraz korzystania z e-papierosów; 

3) spożywania alkoholu; 

4) używania  narkotyków oraz innych substancji uzależniających lub niewskazanych 
przez producenta do spożywania przez osoby niepełnoletnie; 

5) przynoszenia do szkoły papierosów i innych wyrobów tytoniowych, e-papierosów, 
zapalniczek, napojów alkoholowych oraz środków odurzających; 

6) farbowania włosów; 

7) stosowania makijażu; 

8) noszenia innych niż tradycyjne kolczyki; 

9) malowania paznokci; 

10) wnoszenia do szkoły materiałów i narzędzi niebezpiecznych, w tym  materiałów 
pirotechnicznych, ostrych przedmiotów, łańcuchów, pałek oraz akcesoriów związanych 
ze sztukami walk wschodnich; 

11) noszenia oznak symbolizujących przynależność do ugrupowań, fan klubów lub 
klubów kibica; 

12) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń medialnych, w szczególności 
aparatów fotograficznych, dyktafonów, odtwarzaczy mp3 i mp4, kamer przenośnych 
oraz słuchawek w czasie trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, zajęć 
świetlicowych oraz podczas przebywania na obiektach sportowych, jak również  
podczas przerw; 

13) niszczenia elementów budynku szkolnego i terenu wokół szkoły, wyposażenia szkoły, 
sprzętów i urządzeń; w razie naruszenia zakazu rodzice ucznia lub prawni 
opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

§ 45a 

1. Uczniów obowiązuje codzienny schludny ubiór z zachowaniem następujących wymogów:  

1) dostosowanie ubioru do istniejących warunków pogodowych i do realizowanych 
aktualnie zajęć (lekcje, wycieczki, imprezy szkolne, zajęcia pozalekcyjne); 

2) wszystkie elementy ubioru powinny być czyste i zadbane; 
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3) ramiona, plecy, brzuch i dekolt powinny być okryte niezależnie od pory roku; 

4) spódnica nie powinna być krótsza niż do połowy uda; 

5) krótkie spodenki nie powinny być krótsze niż do połowy uda; 

6) ubiór powinien być schludny, bez rysunków i napisów mogących obrażać lub naruszać 
godność osobistą;  

7) żaden element stroju ucznia nie może manifestować przynależności subkulturowej;  

8) żaden element ubioru nie powinien świadczyć o przynależności do określonego klubu 
sportowego lub kibicowaniu jemu. 

2. Podczas uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego oraz w czasie 
reprezentowania szkoły na zewnątrz i w czasie imprez okolicznościowych szkolnych 
i środowiskowych uczniowie ubrani są w szkolny strój galowy: dziewczęta – ciemna 
spódnica lub spodnie i biała bluzka, chłopcy – ciemne spodnie i biała koszula lub garnitur. 

§ 45b 
1. Uczeń Zespołu Szkół może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę, w tym wysokie wyniki w nauce i pracę na rzecz klasy lub Zespołu 
Szkół; 

2) wzorową postawę; 
3) wybitne osiągnięcia; 
4) dzielność i odwagę.  

2. Nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna lub Dyrektor Zespołu Szkół na wniosek 
wychowawcy oddziału, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Szkoły. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:  
1) pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich;  
2) pochwała Dyrektora Zespołu Szkół;  
3) dyplom lub list gratulacyjny;  
4) nagrody rzeczowe;  
5) list pochwalny; 
6) tytuł najlepszego absolwenta. 

4. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców w miarę posiadanych środków 
finansowych. 

5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 

§ 45c 
1. Ustala się następujące rodzaje kar dla uczniów:  

1) upomnienie wychowawcy oddziału wobec klasy; 

2) ograniczenie przez wychowawcę oddziału prawa do udziału w imprezach 
organizowanych przez szkołę np. w dyskotekach, wycieczkach, konkursach i zawodach 
sportowych, a także utrata możliwości zgłoszenia podczas zajęć lekcyjnych 
nieprzygotowania; fakt ten wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym; 
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2a) zobowiązanie do wykonania pracy na rzecz szkoły po zakończonych zajęciach,  
     pod nadzorem nauczyciela w tym np. sprzątanie pomieszczeń szkoły, czy korytarzy 
    szkolnych, zbieranie śmieci wokół szkoły, grabienie liści, odśnieżanie, naprawa sprzętu 
    szkolnego lub inne prace ustalone wcześniej z Dyrektorem Zespołu Szkół; 

     2b) wygłoszenie pogadanki dla uczniów na temat skutków niewłaściwego  
            zachowania się; 

3) upomnienie Dyrektora Zespołu Szkół wobec klasy; 

4) pisemna nagana udzielona przez Dyrektora Zespołu Szkół; 

5) przeniesienie do równoległej klasy w Zespole Szkół na wniosek Rady Pedagogicznej;  

6) przeniesienie do innej szkoły na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół skierowany do 
Małopolskiego Kuratora Oświaty w przypadku: 

a) ucznia, który pomimo zastosowania przez szkołę różnych środków zaradczych, 
nadal sprawia  poważne problemy wychowawcze, 

b) ucznia, którego zachowanie, pomimo podjęcia przez szkołę różnych działań, 
wpływa szczególnie demoralizująco na pozostałych uczniów, 

c) ucznia, wobec którego Sąd Rodzinny, po wniknięciu w sytuację rodzinną  na 
wniosek Zespołu Szkół , nie orzekł umieszczenia w placówce poza szkołą. 

2. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel informuje rodziców lub prawnych opiekunów 
o zastosowanej  karze osobiście lub pisemnie. 

3. Uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą odwołać się od  zastosowanej kary za 
pośrednictwem wychowawcy oddziału: 

1) do Dyrektora Zespołu Szkół w formie pisemnej w ciągu 3 dni;  

2) jeśli odpowiedź Dyrektora Zespołu nie jest satysfakcjonująca, do Małopolskiego 
Kuratora Oświaty. 

§ 45d 

1. Uczniom przebywającym w szkole podczas edukacyjnych zajęć obowiązkowych, 
dodatkowych oraz pozalekcyjnych i przerw międzylekcyjnych oraz wycieczek i imprez 
organizowanych przez szkołę zapewnia się opiekę poprzez: 

1) opracowanie stałego tygodniowego planu zajęć edukacyjnych 
 z uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej i bezpieczeństwa; 

2) w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne 
organizowanie zastępstwa lub zapewnienie opieki przez wyznaczonego przez 
Wicedyrektora nauczyciela; informacja o organizacji zastępstw zamieszczana jest w 
księdze zastępstw oraz na gazetce ściennej w pokoju nauczycielskim; 
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3) w razie braku możliwości zorganizowania zastępstwa, zapewnienie opieki uczniom 
przez nauczycieli świetlicy, przez bibliotekarzy lub pedagoga szkolnego albo innego 
nauczyciela; 

4) zobowiązanie wychowawców oddziałów i nauczycieli poszczególnych zajęć 
edukacyjnych do indywidualnego traktowania uczniów z zaburzeniami słuchu, 
wzroku i narządów ruchu; 

5) zapewnienie bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych poprzez dyżury 
nauczycieli pełnione zgodnie z Regulaminem dyżurów oraz harmonogramem 
dyżurów; 

6) w czasie zajęć przestrzegana jest liczebność grup w oparciu o zasady określone 
w odrębnych przepisach; 

7) zasady bezpieczeństwa  w pracowniach, na sali gimnastycznej oraz na boisku 
szkolnym określają odpowiednie regulaminy; 

8) wchodzenie do szkoły osób trzecich jest kontrolowane przez dyżurującego przy wejściu 
pracownika obsługi; 

9) w szkole działa system monitoringu telewizyjnego; 

10) zabrania się uczniom opuszczania terenu szkoły w godzinach określających  początek 
i zakończenie zajęć; 

11) organizacja zajęć realizowanych poza szkołą, w tym  wycieczek odbywa się zgodnie 
z odrębnymi przepisami; 

12) każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie 
powierzonej jego opiece uczniów; 

13) odpowiedzialność za ucznia na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych, 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, przy czym 
nauczyciel jest  zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Zespołu 
Szkól lub Wicedyrektora oraz szkolnego inspektora BHP o każdym wypadku mającym 
miejsce podczas tych zajęć; 

14) odpowiedzialność za uczniów podczas wycieczek i wszelkiego rodzaju wyjść ponosi 
kierownik wraz z opiekunami;  

15) podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły zapewnia się 
uczniom opiekę - zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. 
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1516); 

16) nauczyciele prowadzący edukacyjne zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne i 
pozaszkolne są zobowiązani do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć, 
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b) systematycznego kontrolowania pod względem bezpieczeństwa  miejsca, w którym 
prowadzone są zajęcia, 

c) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia 
o zagrożeniu Dyrektorowi Zespołu Szkół lub Wicedyrektorowi; 

d) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach,  

e) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów 
obowiązujących  w tych pomieszczeniach; 

17) Szkoła zapewnienia indywidualną opiekę medyczną realizowaną przez higienistkę 
szkolną; 

18) uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, przy współpracy 
i w porozumieniu z organem prowadzącym zapewnia się, w miarę możliwości, pomoc 
materialną w formie pomocy stypendialnej oraz możliwości korzystania ze stołówki 
szkolnej, w oparciu o odrębne przepisy 

19) zapewnienie uczniom ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz 
przejawami patologii społecznej odbywa się przez: 

a) rozmowy i pogadanki, 

b) realizację zadań określonych w programie profilaktyki, 

c) uczestnictwo uczniów w warsztatach i innych zajęciach dotyczących uzależnień, 
przemocy demoralizacji - w miarę posiadanych środków; 

20) w celu ochrony uczniów przed dostępem do niepożądanych, w komputerach 
użytkowanych przez uczniów instaluje się właściwe oprogramowanie zabezpieczające; 

21) nauczyciele informatyki są zobowiązani dbać o systematyczną aktualizację 
oprogramowania, o którym mowa w pkt 20; 

22) nauczyciele, zwłaszcza nauczyciele informatyki, informują uczniów na temat 
zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu. 

§ 45e 

1. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego: 

1) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka i 
mają obowiązek osobistego przyprowadzania dziecka i jego odbierania  
z oddziału przedszkolnego; 

2) rodzice powinni przyprowadzić dziecko do sali do godziny od rozpoczęcia zajęć; 

3) dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe 
upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka; 
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4) upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko, nr i serię dowodu osobistego osoby 
wskazanej przez rodziców – upoważnienie zostaje w dokumentacji oddziału 
przedszkolnego; 

5) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z 
oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę; 

6) w przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby 
upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków dziecko nie 
będzie oddane pod jej opiekę; 

7) życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą 
być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi; 

8) rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko z oddziału 
przedszkolnego do czasu zakończenia zajęć; 

9) po zakończeniu zajęć dziecko może przebywać pod opieką świetlicy szkolonej,  
po wcześniejszej deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów. 

10) w sytuacji nie odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego za jego bezpieczeństwo 
odpowiada nauczyciel. Jest on zobowiązany do powiadomienia dyrektora szkoły lub 
wicedyrektorów, którzy również odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka. 

Rozdział IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 46 

Zespół Szkół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 47 

Zespół Szkół  posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.  

§ 48 

1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej właściwej dla jednostki 
budżetowej określają odrębne przepisy.  

§ 49 

Zmiany w Statucie Zespołu Szkół zatwierdza Rada Szkoły. 

§ 50 

Bezpośrednim przełożonym Dyrektora Zespołu Szkół jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka. 
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Historia zmian Statutu Zespołu Szkół 

1. Zmiany do niniejszego Statutu zostały zatwierdzone na mocy Uchwały nr 1/2010 z dnia 4 
lutego 2010 roku Rady Szkoły Zespołu Szkół im. Jana Pawła II i weszły w życie z dniem 
podjęcia. 

2. Zmiany do niniejszego Statutu zostały zatwierdzone na mocy Uchwały nr 2/2010 z dnia 
24 listopada 2010 roku Rady Szkoły Zespołu Szkół im. Jana Pawła II i weszły w życie z 
dniem podjęcia. 

3. Zmiany do niniejszego Statutu zostały zatwierdzone na mocy Uchwały nr 1/2011 z dnia 7 
grudnia 2011 roku Rady Szkoły Zespołu Szkół im. Jana Pawła II i weszły  
w życie z dniem podjęcia. 

4. Zmiany do niniejszego Statutu zostały zatwierdzone na mocy Uchwały nr 1/2012 z dnia 
27 listopada 2012 roku Rady Szkoły Zespołu Szkół im. Jana Pawła II i weszły  
w życie z dniem podjęcia. 

5. Zmiany do niniejszego Statutu zostały zatwierdzone na mocy Uchwały nr 1/2014 z dnia 
28 lutego 2014 roku Rady Szkoły Zespołu Szkół im. Jana Pawła II i weszły  
w życie z dniem podjęcia. 

6. Zmiany do niniejszego Statutu zostały zatwierdzone na mocy Uchwały nr /2015 
 z dnia 31 sierpnia 2015 roku Rady Szkoły Zespołu Szkół im. Jana Pawła II i weszły  
w życie z dniem podjęcia. 

 

Ustawa o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, 
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 
42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 
181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 
1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, 
poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 
2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 
1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 
7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877  
oraz z 2015 r. poz. 357, 1045 i 1240). 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2004&qpnr=273&qppozycja=2703
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2004&qpnr=281&qppozycja=2781
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=17&qppozycja=141
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=17&qppozycja=141
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=94&qppozycja=788
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=122&qppozycja=1020
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=131&qppozycja=1091
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=167&qppozycja=1400
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=249&qppozycja=2104
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=249&qppozycja=2104
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2006&qpnr=144&qppozycja=1043
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2006&qpnr=208&qppozycja=1532
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2006&qpnr=227&qppozycja=1658
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=42&qppozycja=273
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=42&qppozycja=273
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=80&qppozycja=542
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=115&qppozycja=791
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=120&qppozycja=818
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=180&qppozycja=1280
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=181&qppozycja=1292
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=181&qppozycja=1292
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=70&qppozycja=416
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=145&qppozycja=917
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=216&qppozycja=1370
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=235&qppozycja=1618
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=235&qppozycja=1618
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=6&qppozycja=33
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=31&qppozycja=206
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=56&qppozycja=458
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=157&qppozycja=1241
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=219&qppozycja=1705
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=219&qppozycja=1705
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=44&qppozycja=250
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=54&qppozycja=320
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=127&qppozycja=857
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=148&qppozycja=991
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2011&qpnr=106&qppozycja=622
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-09-2015&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2011&qpnr=112&qppozycja=654
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