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Podstawę prawną do opracowania Statutu Zespołu Szkół nr 17 stanowią dokumenty: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz.U.2004 nr 

256, poz.2572 z późn. zm./ 

2. Ustawa z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie 

innych ustaw /tekst jednolity: Dz.U.2009 nr 56, poz. 458 z późn. zm./ 

3. Ustawa z dnia 4 marca 2010 o zmianie ustawy o systemie oświaty /Dz. U. z 2010r. Nr 54, 

poz. 320/ 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych./Dz. U. z 2009r. Nr 83, poz. 694 z późn. zm./ 

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

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół./Dz.U.27 luty 2007r, 

Nr 35 , poz. 222 z późn. zm./ 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci/Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133/ 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej oraz 

niedostosowanej społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w 

ośrodkach/Dz. U. z 2010 r. Nr 19, poz. 166 i 167, z późniejszymi zmianami/  

8. Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych/Dz. U. 

2009 r. Nr 31 , poz. 208 z późn. zm./ 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieŜy zagroŜonych 

uzaleŜnieniem./Dz. U. Z 2003r. Nr 26, poz. 226 z późn. zm./ 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieŜy /Dz. U.z 2003r. Nr 23, poz. 193 z późn. zm./ 
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11. Rozporządzenie MEN z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach./Dz. U. Z 2003r. Nr 11, poz. 114 z późn. zm../ 

12. Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach./Dz. U. Z 2003r. Nr 6 , poz. 69 z 

późn. zm./ 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji /Dz. U. z 2009r, Nr 116, poz. 977/ 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

/Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn. zm./ 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.  w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego /Dz. U. z 2008 r. Nr 4, poz. 17 z późn. zm./ 

16. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r.- przyjęcie przez Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych, ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991r. 

17. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

18. Europejska Konwencja Praw Człowieka. 

 



3 

 

SPIS TREŚCI 

 

Misja Zespołu Szkół Nr 17  str. 3 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne  

 

str. 5 

ROZDZIAŁ II 

Ogólne Informacje o Zespole 

 

str. 7 

ROZDZIAŁ III 

Cele i zadania Zespołu 

 

str. 8 

ROZDZIAŁ  IV  

Organy Zespołu 

 

str. 10 

ROZDZIAŁ V 

Organizacja Zespołu 

 

str. 19 

ROZDZIAŁ VA 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 

str. 28 

ROZDZIAŁ VI 

Szkolny system wychowania 

 

str. 33 

ROZDZIAŁ VII 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

 

str. 37 

ROZDZIAŁ VIII 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

 

str. 65 

ROZDZIAŁ IX  

Uczniowie Zespołu i Rodzice 

 

str. 87 

ROZDZIAŁ X A 

Przepisy przejściowe 

 

str. 98 

ROZDZIAŁ  X 

Postanowienia końcowe 

 

str. 99 
 

 

 

 
 

  



4 

 

  

  

Misja 

Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku: 

 

1. Praca z uczniem zagroŜonym niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanym 

społecznie. 

2. Wyrównanie wieloletnich braków edukacyjnych . 

3. Praca z uczniem mającym trudności w nauce. 

4. Propagowanie zdrowego oraz wolnego od uzaleŜnień stylu Ŝycia . 

5. Kreowanie człowieka, który potrafi odróŜnić dobro od zła oraz czuje się odpowiedzialny 

za siebie i innych. 

6. Kształtowanie wraŜliwości na potrzeby innych ludzi i poczucie świadomości istnienia 

obok drugiego człowieka. 

7. Stworzenie warunków do wykształcenia umiejętności potrzebnych do odnalezienia 

miejsca we współczesnym świecie. 

8. Wychowanie człowieka, który potrafi sprostać róŜnego rodzaju trudnościom. 

9. Stworzenie warunków , w których uczeń będzie mógł urzeczywistnić swoje 

zainteresowania i aspiracje. 

10. Wpajanie zasad patriotyzmu, z ukierunkowaniem na własny region.  

11. Kształtowanie postaw proekologicznych – człowiek powinien mieć   świadomość, Ŝe jest 

częścią przyrody. 

12. Integracja zespołu klasowego i społeczności szkolnej. 

13. Kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów           

emocjonalnych, reagowania w sposób adekwatny do sytuacji.   
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku z siedzibą przy ulicy Orlej 2, zwany dalej „Zespołem”, działa 

na podstawie w/w przepisów, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszego statutu. 

2. W skład Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku. 

2) Publiczne Gimnazjum Nr 23 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku. 

3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu funkcjonują jako szkoły przy placówce opiekuńczo-

wychowawczej:  

1) sześcioletnia szkoła podstawowa dla uczniów: 

a) niedostosowanych społecznie,  

b) zagroŜonych niedostosowaniem społecznym, 

c) zagroŜonych uzaleŜnieniem, 

d) z zaburzeniami zachowania. 

2) trzyletnie gimnazjum na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej dla uczniów: 

a) niedostosowanych społecznie,  

b) zagroŜonych niedostosowaniem społecznym, 

c) zagroŜonych uzaleŜnieniem, 

d) z zaburzeniami zachowania. 

4. Do szkół wchodzących w skład Zespołu przyjmowani są głównie uczniowie:   niedostosowani 

społecznie, zagroŜeni niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania, zagroŜeni 

uzaleŜnieniem, posiadający przydzielonego wyrokiem sądu kuratora sądowego, uczniowie z 

wieloletnimi opóźnieniami, którzy nie mają moŜliwości kontynuowania nauki w szkołach 

macierzystych. 

 

§ 2 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Prezydent Miasta Białegostoku. 

2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty. 
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§ 3 

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu mogą posiadać imię, hymn, sztandar i własny ceremoniał 

szkolny. 

2. Imię nadaje szkołom organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

3. Imię szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej 

szkoły przy poszanowaniu konstytucji Rzeczypospolitej oraz prawa międzynarodowego. 

4. Hymn, sztandar i ceremoniał szkolny uchwala Rada Pedagogiczna. 

 

§ 4 

1. Statut jest najwyŜszym aktem prawa wewnątrzszkolnego na terenie Zespołu i wszystkie 

przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne. 

2. Dokonywanie zmian w Statucie następuje przez nowelizację uchwałą Rady Pedagogicznej. 
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ROZDZIAŁ II 

OGÓLNE INFORMACJE O ZESPOLE 

 

§ 5 

1. Zespół Szkół nr 17 jest szkołą publiczną przeznaczoną szczególnie dla dzieci i młodzieŜy 

mających trudności w nauce w swoich szkołach macierzystych oraz z wieloletnim opóźnieniem 

szkolnym. 

2. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, moŜe zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz 

wyznaczyć nauczyciela opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji 

administracyjnej.  

 

§ 6 

1. Do szkoły podstawowej mogą uczęszczać dzieci od 6 roku Ŝycia do ukończenia 18 lat. 

2. Do gimnazjum mogą uczęszczać dzieci od 12 roku do ukończenia 21 lat. 

3. Wychowankowie ośrodków METANOIA i EXODUS realizujący program szkoły podstawowej i 

gimnazjum są uczniami szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 17. 

 

§ 7 

1. Do Zespołu moŜe być przyjęty uczeń posiadający orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, lub innej poradni specjalistycznej, w tym opinię o wczesnym wspomaganiu 

rozwoju oraz oświadczenie rodziców lub opiekunów o wyraŜeniu zgody na kształcenie w tego 

rodzaju placówce. Ponadto mogą być przyjęci uczniowie posiadający przydzielonego wyrokiem 

sądu kuratora sądowego oraz wychowankowie domu dziecka, pogotowia opiekuńczego i innych 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Kształcenie, wychowanie i opieka dostosowane są do treści, metod, organizacji pracy oraz do 

potrzeb edukacyjnych i moŜliwości rozwojowych uczniów.   
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ROZDZIAŁ III 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU 

 

§ 8 

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

wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające Program Wychowawczy i 

Program Profilaktyki Zespołu, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, a w szczególności: 

a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie z wykorzystaniem 

róŜnorodnych środków wyrazu,  

b) realizowanie podstawy programowej na danym etapie kształcenia, 

c) zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umoŜliwiającym dalsze kontynuowanie nauki, 

d) rozpoznawanie moŜliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania, 

e) stworzenie odpowiednich warunków uczenia się tym, których moŜliwości ograniczone są 

przez róŜnego rodzaju czynniki biologiczne i społeczne, zapewnienie szczególnej opieki 

psychologiczno-pedagogicznej i innej specjalistycznej, 

f) kształtowanie środowiska wychowawczego, umoŜliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej, 

g) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do moŜliwości psychofizycznych 

uczniów lub poszczególnego ucznia, 

h) umoŜliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego, 

i) kształtowanie  środowiska wychowawczego, sprzyjającego realizowaniu celu i zasad, 

stosownie do warunków zespołu i wieku ucznia poprzez: zapewnienie odpowiedniej bazy dla 

uczniów, systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowania uczniów, realizowanie 

programu wychowawczego i profilaktyki szkół, 

j) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny,  

k) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej 

i światowej, 
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l) umoŜliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizację kół przedmiotowych, 

zajęć sportowych, itp., 

m) kształtowanie właściwych postaw i przestrzegania obowiązujących norm społecznych i 

moralnych, 

n) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o 

zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

o) wskazywanie róŜnorodnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego,  

p) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

q) umoŜliwianie uczniom podtrzymywania poczucia toŜsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej; 

r) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub 

wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe 

2. Szkoła kładzie bardzo duŜy nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje 

oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające moŜliwość realizacji tych 

oczekiwań. 

3. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, 

realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów 

i zadań Szkoły.   

4. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Zespołu, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 

administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-

psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w 

porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANY ZESPOŁU 

 

§ 9 

1. Organami Zespołu są: 

1) dyrektor Zespołu, 

2) wicedyrektor Zespołu, 

3) Rada Pedagogiczna, 

4) Samorząd Uczniowski. 

5) Rada Rodziców 

2. Dyrektor Zespołu: 

a) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje ją na zewnątrz, 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działanie prozdrowotne,  

d) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje uchwały Rady Pedagogicznej , podjęte w 

ramach ich kompetencji stanowiących,  

e) podaje do publicznej wiadomości do 15.VI szkolny zestaw podręczników, który będzie 

obowiązywał od początku następnego roku szkolnego, 

f) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów 

zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania 

przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania, 

g) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczęszczające do 

szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. 

opuszczenie co najmniej 50%zajęć w miesiącu uruchomione zostają „Procedury realizacji 

obowiązku szkolnego”, 

h) dopuszcza do uŜytku przedszkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 

Pedagogiczną, 

i) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z 

obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego 
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części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemoŜliwiających uczniowi 

przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z 

rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami), 

j) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w 

uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę 

Rodziców, 

k) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej, 

l) powołuje spośród nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, 

problemowe, zadaniowe, 

m) zwalnia ucznia z wf-u, plastyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki, drugiego języka w 

oparciu o odrębne przepisy, 

n) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

o) współdziała ze szkołami wyŜszymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych, 

p) odpowiada za właściwą organizację sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole, 

q) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje go po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, 

r) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niŜ dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski 

wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 

s) przedstawia do 31 sierpnia kaŜdego roku wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego, 

t) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w 

przypadkach określonych w niniejszym statucie, 

u) określa i ustala sposoby dokumentowania 

v) organizuje pomoc pedagogiczno-psychologiczną, zawiadamia rodziców o terminie 

posiedzenia zespołu. W przypadku nieobecności rodzica na posiedzeniu zespołu dyrektor 

informuje na piśmie rodziców przyjętych przez zespół ustaleniach, 

w) dokonuje bilansu potrzeb, a w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu 

prowadzącego o ich przydział, 
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3. Dyrektor organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

a) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny, 

b) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub opiekuńczych, 

c) określa i ustala sposób dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

d) ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonania czynności wchodzących 

w zakres obowiązków nauczycieli, stosownie do specyfiki szkoły, 

e) zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa  i higieny pracy, 

f) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku, 

g) dba o właściwe wyposaŜenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

h) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałość o 

estetykę i czystość, 

i) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej i Radzie Rodziców, 

j) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

k) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe, 

l) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły, 

m) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z 

odrębnymi przepisami, 

n) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych, 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

2) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o 

opracowane przez siebie kryteria oceny, 

3) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach 

samorządu terytorialnego do słuŜby przygotowawczej, 
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4) organizuje słuŜbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na 

stanowiskach urzędniczych w szkole, 

5) przyznawania nagród oraz udzielania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom, 

6) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróŜnień dla nauczycieli i innych pracowników zgodnie z 

odrębnymi przepisami, 

5. Dyrektor Zespołu odpowiada za: 

1) poziom uzyskiwanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu wyników nauczania i 

wychowania oraz opiekę nad uczniami, 

2) zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa oświatowego i statutem Zespołu,  

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku zespołu i podczas zajęć      organizowanych 

przez Zespół oraz stan ochrony p.poŜ. budynku, 

4) celowe wykorzystanie środków przeznaczanych na działalność Zespołu, 

5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji szkolnej, za bezpieczeństwo pieczęci i 

druków ścisłego zarachowania. 

 

§ 10 

1. W Zespole Szkół Nr 17 tworzy się stanowiska wicedyrektorów za zgodą organu prowadzącego. 

2. Do zadań i kompetencji wicedyrektora naleŜy w szczególności: 

a) zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności, 

b) projektowanie tygodniowego  rozkładu zajęć szkolnych, kalendarza imprez szkolnych,  

c) nadzorowanie pracy zespołów powołanych do opracowania rocznego planu pracy szkoły, 

d) kontrolowanie realizacji zadań zawartych w planach , 

e) podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu i sprawności szkoły, 

f) kontrolowanie dyscypliny pracy nauczycieli, 

g) otaczanie opieką nauczycieli początkujących i studentów odbywających praktyki  

pedagogiczne, 

h) gromadzenie informacji związanych z pracą kół zainteresowań oraz wynikami konkursów i 

zawodów, 

i) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
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j) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie dokumentacji w tym 

zakresie, 

k) rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępczych oraz naliczanie innych świadczeń 

wynikających z obowiązujących przepisów, 

l) wykonuje inne czynności  i zadania zlecone przez dyrektora Zespołu. 

 

§ 11 

 W Zespole działa Rada Pedagogiczna, działająca w oparciu o  Regulamin Rady Pedagogicznej, 

która jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

1. Radę Pedagogiczna tworzą i biorą w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni 

Zespołu bez względu na wymiar czasu pracy. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.  

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane . 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać takŜe udział (z głosem doradczym) osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogiczne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

kaŜdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, 

po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieŜących potrzeb. Zebrania mogą być 

organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny i inicjatywy  co najmniej 

1/3 członków Rady Pedagogicznej, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 

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

regulaminem Rady. 

7. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niŜ dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o 

działalności szkoły.  

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej naleŜą: 

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły podstawowej i gimnazjum;  

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
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3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole 

podstawowej i gimnazjum; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły podstawowej i 

gimnazjum; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upowaŜnia dyrektora do obwieszczania 

tekstu jednolitego statutu.  

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego Zespołu; 

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

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

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.  

5) formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego, 

6) opiniuje szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum, 

7) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze, 

8) dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

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

opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczny.   

10.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Zespołu albo jego zmian. 

11.  Rada Pedagogiczna moŜe występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Zespole.  
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12.  W przypadku określonym w ust. 12 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany 

przeprowadzić  postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w 

ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku. 

13.   Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady 

Pedagogicznej określa regulamin działania Rady Pedagogicznej przyjęty przez tę Radę.  

14.   Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw 

poruszanych na jej posiedzeniach, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, 

a takŜe nauczycieli i innych pracowników Zespołu.  

15.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

16.   Uchwały rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków.  

   

§ 12 

1. W Zespole działa Rada Rodziców będąca reprezentacją rodziców uczniów, w skład której 

wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez 

zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

2. W wyborach, o których mówi ust.1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w kaŜdym roku szkolnym. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa wewnętrzną strukturę i tryb 

pracy Rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad , o których mowa w ust. 1, 

zasady tworzenia oraz zasady wydatkowania funduszy tego organu, i regulamin ten nie moŜe być 

sprzeczny ze statutem Zespołu oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Rada Rodziców moŜe występować do Rady Pedagogicznej lub dyrektora Zespołu, a takŜe do 

organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach Zespołu. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców naleŜy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną  

a) Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;  
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b) Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

Zespołu; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu. 

6.   W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców moŜe gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.3. Rada Rodziców moŜe gromadzić środki 

finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

 

§ 13 

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu, a uczniowie poszczególnych klas – samorząd 

klasowy. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 

reprezentantami uczniów. 

 

4. Regulamin samorządu nie moŜe być sprzeczny ze statutem Zespołu. 

5. Samorząd moŜe przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów takich jak: 

1) prawo do zapoznana 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 Ŝycia szkolnego, umoŜliwiające zachowanie właściwych proporcji  

4) między wysiłkiem a moŜliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

5) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
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6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem, 

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

      § 14 

1. Zasady współdziałania organów Zespołu. 

1) wszystkie organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 

szacunku umoŜliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 

kompetencji. 

2) wszystkie organy Zespoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o ich podjętych 

lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 21 dni od ich podjęcia. 

3) koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest dyrektor Zespołu. 

4) spory pomiędzy dyrektorem Zespołu a innymi organami Zespołu rozstrzyga, w zaleŜności od 

przedmiotu sporu, organ prowadzący Zespół albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
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ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA ZESPOŁU 

 

§ 15 

1. Organizacja roku szkolnego: 

1) Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Jego szczegółową organizację ustala Minister Edukacji 

Narodowej. 

2) terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy, 

3) zajęcia lekcyjne odbywają się w pięciodniowym systemie pracy, 

4) czas pracy nauczyciela jest zgodny z przepisami zawartymi w KN, 

5) Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu są: 

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne;   

c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających 

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

zaburzeniami rozwojowymi; 

d) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne (np. zajęcia sportowe, koła zainteresowań itp.). 

2. Zajęcia wymienione w pkt d) mogą być prowadzone takŜe z udziałem wolontariuszy. 

  

§ 16 

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

arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu, zatwierdzony przez organ 

prowadzący. Arkusz organizacyjny określa w szczególności liczbę pracowników Zespołu, 

stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz 

nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze 

środków przydzielanych przez organ prowadzący.  

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

obowiązkowych i  nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
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3. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

1) W systemie klasowo – lekcyjnym godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się 

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać 

z załoŜeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej 

2) W toku nauczania indywidualnego zgodnie z orzeczeniem poradni, 

3) W formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia 

wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

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

zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności 

uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie od września 

kaŜdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem 

deklaracji nauczycieli. 

5. Uczniom niepełnoletnim na Ŝyczenie rodziców (prawnych opiekunów) lub Ŝyczenie uczniów 

pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu 

wiedzy o Ŝyciu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w 

ramach godzin do dyspozycji dyrektora. 

1) Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 5, jeŜeli jego 

rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw 

wobec udziału ucznia w zajęciach. 

2) Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 6, jeŜeli zgłosi 

dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach. 

3) Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyŜszej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 17 

1. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych. 

1) Uczniowie gimnazjum klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły 

składają deklarację wyboru poziomu nauczania języka nowoŜytnego na: 
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a) poziomie III.0 – dla początkujących; 

b) poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę; 

c) poziomie IV.0 – w zakresie podstawowym z nową podstawą 

programową 

d) poziomie IV.1 – w zakresie rozszerzonym z nową podstawą 

programową. 

2) W pierwszym tygodniu września kaŜdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian 

kompetencyjny z języka nowoŜytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się 

tworzenia grup międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka. 

3) Uczniowie klas pierwszych gimnazjum przed zakończeniem roku szkolnego, dokonują 

wyboru rodzaju zajęć artystycznych i technicznych z oferty tych zajęć zaproponowanych 

przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i po uwzględnieniu 

moŜliwości organizacyjnych szkoły 

4) Uczniowie klas pierwszych gimnazjum przed zakończeniem roku szkolnego dokonują 

wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć 

zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i 

zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy 

sportowej szkoły, moŜliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji 

sportowych szkoły. 

5) Zajęcia o których mowa w ust 4) mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, 

pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach: 

a) Zajęć sportowych 

b) Zajęć rekreacyjno – zdrowotnych 

c) Zajęć tanecznych 

d) Aktywnych form turystyki 

6) Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w 

formie zajęć określonych w ust 5) z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te 

zajęcia w okresie nie dłuŜszym niŜ 4 tygodnie 
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7) Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie 

ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy na czas 

prowadzenia ćwiczeń 

 

§ 18 

1. Uczeń moŜe być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 

komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po 

spełnieniu warunków: 

1) Lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi 

język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze 

lub ostatnie w danym dniu 

2) Rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie 

zaznaczą, Ŝe przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na 

zajęciach 

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 

komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, język ma obowiązek 

uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeŜeli w tygodniowym planie zajęć są one 

umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. 

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej albo 

niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71 ust. 3b ustawy o 

systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, ze 

sprzęŜonymi niepełno sprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. 

Zwolnienie moŜe dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

5. Uczniowie ze sprzęŜonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać 

lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku 
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przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły 

6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemoŜliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego 

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

na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, moŜe zwolnić ucznia z obowiązku 

przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części. 

Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

ucznia. 

7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji 

administracyjnej moŜe zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie 

obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą. 

8. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczają dostęp uczniom do treści, 

które mogą stanowić zagroŜenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie 

oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.  

9. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel 

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

ust.4. 

10. W szkole są prowadzone oddziały klas „0” dla dzieci  realizujące obowiązujący program 

wychowania przedszkolnego. 

11. Dzieci w wieku 5 lat mają prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w 

oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole. 

12. W sytuacjach szczególnych (np., niemoŜności zorganizowania zastępstwa) uczniowie 

danej klasy zostają przydzieleni do innego oddziału.  

13. Przerwy lekcyjne trwają 5 minut, w tym jedna 15-20 minut. 

 

§ 19 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2.  W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: 
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a) Dziennik wychowawczy klasy; 

b) Dziennik lekcyjny nauczyciela. 

c) Dziennik zajęć pozalekcyjnych, dokumentujący realizację godzin wg art.42 KN 

3. Dziennik wychowawczy klasy zakłada się dla kaŜdego oddziału.  Za jego prowadzenie 

odpowiada wychowawca klasy. W Dzienniku Wychowawczym klasy mają prawo dokonywać 

wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach. 

4. Dziennik Wychowawczy klasy zawiera: 

1) Listę uczniów w oddziale; 

2) Plan pracy wychowawczej na I i II okres; 

3) Sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych 

okresach szkolnych; 

4) śyczenie rodziców ( prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów o organizację 

nauki religii/etyki; 

5) Sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do Ŝycia w rodzinie; 

6) Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia; 

7) Zgoda rodziców ( prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, 

socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

organizowanej przez szkołę; 

8) Tematykę zebrań z rodzicami; 

9) Listę obecności rodziców na zebraniach; 

10) Kontakty indywidualne z rodzicami; 

11) Karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów; 

12) Karty samooceny zachowania ucznia; 

13) Karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i kolegów z klasy; 

14) Przydział uczniów do grup międzyoddziałowych i międzyklasowych. 

5. Dziennik wychowawczy przetrzymywany jest w pokoju nauczycielskim, wraz z dziennikiem 

lekcyjnym oddziału.  

6. Dziennik wychowawczy podlega archiwizacji wg zasad dla grupy B – 3. 
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7. Przebieg zajęć w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i w grupach , 

utworzonych z podziału oddziału nauczyciel edukacji przedmiotowej odnotowuje w Dzienniku 

Lekcyjnym nauczyciela. 

8. Dziennik Lekcyjny nauczyciela zawiera: 

a) Nazwisko i imię nauczyciela; 

b) Nazwę realizowanych zajęć; 

c) Wykaz tematów zajęć poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich 

przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach. 

d) Wykaz uczniów wchodzących w skład grupy wraz z podaniem symbolu oddziału 

macierzystego; 

e) Rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach; 

f) Wykaz ocen cząstkowych w poszczególnych okresach szkolnych; 

g) Wykaz ocen śródrocznych i rocznych. 

9. Nauczyciel, który jest zobowiązany do prowadzenia własnego dziennika lekcyjnego jest 

zobowiązany wypełniać go z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej 

dokumentacji szkolnej.  

10. Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art.42 ust. 2 pkt 2 

prowadzi kaŜdy nauczyciel zatrudniony w szkole. 

11. Dziennik , o którym mowa w ust.10 zawiera: 

1) Imię i nazwisko nauczyciela; 

2) Wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych semestrach; 

3) Dokumentacje potwierdzającą zajęcia prowadzone jako:  

a) kółka zainteresowań , z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności 

uczniów, tematyką poszczególnych zajęć, 

b) zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym , z tematyką zajęć, lista uczniów, 

c) zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych 

opieką 

4) rozliczenie semetralne zrealizowanych godzin; 

5) wyniki ewaluacji; 

6) potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 



26 

 

12. Dziennik Wychowawczy, Dziennik Lekcyjny Nauczyciela i dziennik zajęć pozalekcyjnych  

są własnością szkoły.  

 

§ 20 

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

2. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oddział moŜe być 

dzielony na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Liczba uczniów w oddziale wynosi od 10 do 16. 

4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziałach 

moŜe być mniejsza. Dopuszcza się równieŜ moŜliwość łączenia oddziałów. 

5. W Szkole Podstawowej Nr 30 wchodzącej w skład Zespołu -w porozumieniu z organem 

prowadzącym- moŜe  być  tworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, którego 

celem jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka do chwili podjęcia nauki 

w szkole, prowadzonego na terenie Zespołu indywidualnie, bezpośrednio z dzieckiem i jego 

rodziną  . 

1) w skład zespołu wczesnego wspomagania wchodzą osoby posiadające przygotowanie do 

pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, odpowiednio do rodzaju 

niepełnosprawności, szczególnie pedagog z kwalifikacjami z oligofrenopedagogiki, 

psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy; 

2) organizację zespołu i jego zadania określają odrębne przepisy. 

 

§ 21 

1. Cele statutowe Zespół realizuje w oparciu o bazę techniczno-dydaktyczną (sale lekcyjne, 

pracownie przedmiotowe, bibliotekę, specjalistyczne gabinety, pomieszczenia administracyjno-

gospodarze i inne). 

 

§ 22 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią słuŜącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. 
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2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pozostali pracownicy Zespołu oraz rodzice 

uczniów.  

3. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. 

4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją 

roku szkolnego.  

5. Czas trwania pracy oraz zadania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy. 

 

§ 23 

1. W Zespole funkcjonuje świetlica opiekuńczo-wychowawcza. 

2. Zasady funkcjonowania świetlicy określają odrębne przepisy. 

 

§ 24 

1. Na terenie Zespołu działają związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, pracowników obsługi i 

administracji, których działalność, uprawnienia i zakres obowiązków regulują odrębne przepisy 

prawne. 

 

§ 25 

1. Zespół  moŜe przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyŜszych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – 

poszczególnymi  nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyŜszą.  

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację 

praktyk studenckich odpowiada upowaŜniony wicedyrektor Szkoły.  
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ROZDZIAŁ V A 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 

§ 26 

1. Zespół udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej specjalistycznej poprzez: 

1) nawiązywanie kontaktów z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym 

poradni specjalistycznych, 

2) organizowanie i prowadzenie na terenie Zespołu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

psychoedukacyjnych i specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych) oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

3) organizowanie i prowadzenie na terenie Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, 

4) dostosowywanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez uczniów 

programów nauczania do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, 

5) rozwiązywanie trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych, napięć psychicznych, 

niepowodzeń szkolnych poprzez podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych, w 

przypadkach szczególnych współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, 

6) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieŜy poprzez 

współpracę z instytucjami wspomagającymi Zespół (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

policję, prokuraturę, sądy rodzinne).   

§ 27 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda i socjoterapeuta. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest na wniosek: 

1) rodziców, 

2) ucznia, 

3) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem, 

4) pedagoga, 

5) logopedy, 

6) Dyrektora Zespołu, 

7) poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

8) doradcy zawodowego, 



29 

 

9) asystenta edukacji romskiej. 

3. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) psychologiem; 

3) pedagogiem; 

4) socjoterapeutą; 

5) logopedą; 

6) wychowawcami; 

7) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

8) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 

1) Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców, 

4) porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli, 

5) porad dla uczniów, 

6) oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 

5. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie moŜliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych  i 

edukacyjnych uczniów, wynikających z: 

1) niedostosowania społecznego; 

2) zagroŜenia niedostosowaniem społecznym; 

3) niepełnosprawności; 

4) specyficznych trudności w uczeniu się 

5) zaburzeń komunikacji językowej; 

6) zaniedbań środowiskowych; 

7) trudności adaptacyjnych 

8) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 

9) choroby przewlekłej; 
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10) zaburzeń psychicznych; 

11) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 

12) wybitnych uzdolnień; 

13) odmienności kulturowej. 

6. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych moŜliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i 

umoŜliwianiu ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości 

przez ucznia; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) opracowywaniu i wdraŜaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze 

resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych 

społecznie  oraz zagroŜonych niedostosowaniem społecznym, a takŜe planów 

działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce; 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i 

rodziców; 

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z 

programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu 

nauczycieli w tym zakresie; 

8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym kierunku; 

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne dzieci; 

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 
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psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemoŜliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych; 

12) umoŜliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

7. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica. 

8. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to: 

1) korekcyjno – kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 

przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 

2 do 5 uczniów. 

2) Logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia te prowadzą nauczyciele posiadający 

przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć od 2 do 4 dzieci. 

3) Socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

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

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 

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

trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli 

właściwych zajęć edukacyjnych. 

11. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć 

12. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zaleŜności od potrzeb, pedagog, psycholog, 

socjoterapeuta, logopeda 
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13. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji 

rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom ucznia oraz wspieraniu ich rozwoju. 

14. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą w zaleŜności od potrzeb pedagog, psycholog lub 

socjoterapeuta. 

15. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych 

społecznie: 

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

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki 

dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i moŜliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;  

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

16. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i 

materialną nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez: 

a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;  

b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   

szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, 

warunków rodzinnych i materialnych,  

c) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub 

psychologa szkolnego, 

d) współpracę z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 

e) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej;  

f) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego 

na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.  

g) Nauczanie indywidualne w Ośrodkach METANOIA i EXODUS jest integralną 

częścią zadań nauczycieli Zespołu Szkół nr 17. 
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ROZDZIAŁ VI 

SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA 

 

§ 28 

1. Na początku kaŜdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza 

szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem 

aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego.   

2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych 

pracowników Szkoły. Program wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój 

ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.  

 § 29 

1. Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz 

rodziców zawarta   w § 9  Misja Szkoły.  Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  

działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i 

nauczycieli.  

2. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają 

na celu przygotować ucznia do:  

a) pracy nad sobą; 

b) bycia uŜytecznym członkiem społeczeństwa;  

c) bycia osobą wyróŜniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, 

samodzielność,   odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, 

pracowitość, poszanowanie   godności i innych, wraŜliwość na krzywdę ludzką, 

szacunek dla starszych, tolerancja;  

d) rozwoju samorządności;  

e) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;  



34 

 

f) budowania poczucia przynaleŜności i więzi ze Szkołą;  

g) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne 

reguły  gry akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności 

szkolnej.  

  § 30 

1. Społeczność szkolna opracowuje kanon postępowania wszystkich podmiotów Szkoły, 

który określa  jednoznacznie, co jest bezwzględnie nakazane i zakazane; jakie są i czego 

dotyczą obszary praw i swobód ucznia.  

2. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się 

następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia.   

3. Uczeń: 

1) Zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły; 

2) Szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 

demokratycznym  państwie oraz  świecie; 

4) Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, 

członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 

5) Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania waŜnych dla 

siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

6) Jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,  

7) Zna, rozumie i realizuje w Ŝyciu:  

a) zasady kultury bycia, 

b) zasady skutecznego komunikowania się, 

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny Ŝycia i pracy, 

d) akceptowany społecznie system wartości  

8) Chce i umie dąŜyć do  realizacji własnych zamierzeń: 

9) Umie diagnozować zagroŜenia w realizacji celów Ŝyciowych; 

10)    Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.  
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§ 31 

1. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) 

opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program 

wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:  

a) Poznanie ucznia, jego potrzeb i moŜliwości;  

b) Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;  

c) WdraŜanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;  

d) Pomoc w tworzeniu systemu wartości; 

e) Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie: 

adaptacja, integracja, przydział ról w klasie, wewnątrzklasowy system norm 

postępowania, określenie praw i obowiązków w klasie, szkole, kronika klasowa, 

strona internetowa itp.  

       2. Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:  

a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,  

b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,  

c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w  podejmowaniu 

decyzji rodziców i  uczniów, 

d) wspólne narady wychowawcze,  

e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,  

f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,  

g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy” . 

3. Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne. 
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4.  Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z   

ochroną zdrowia.  

5. Preorientacja zawodowa.   



37 

 

ROZDZIAŁ VII 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 

§ 32 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia, polega na rozpoznaniu poprzez         

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz 

realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz 

formułowanie oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie,  

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,  

4) dostarczanie rodzicom lub opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w            

uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

5) umoŜliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowaniu o nich 

uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych,  

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,  

3) bieŜące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych przez 

szkołę oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,  

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,  

5) ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyŜszych niŜ przewidywane rocznych 
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(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.  

4. Szkoła propaguje wśród uczniów sposoby i zasady dokonywania oceny własnych postępów i 

osiągnięć (samoocena). 

5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów  na początku kaŜdego roku szkolnego informują 

uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych o wymaganiach edukacyjnych z 

realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów. 

6. Wychowawca klasy na początku kaŜdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania wg WZO. 

7. Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni 

otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczyciela. Na prośbę ucznia lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

8. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemoŜliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. 

9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemoŜliwiające sprostaniu tym 
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wymaganiom, następuje takŜe na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

ucznia moŜe nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

    11. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w 

realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole 

podstawowej specjalnej lub gimnazjum specjalnym uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania 

rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, moŜe być 

promowany do klasy programowo wyŜszej równieŜ w ciągu roku szkolnego. 

11.1. Zasady realizacji dwóch lat edukacji w jednym roku szkolnym. Uczeń chcący realizować 

dwie klasy w ciągu jednego roku szkolnego jest zobowiązany: 

a) do 15 września złoŜyć podanie , w którym wyraŜa chęć realizacji dwóch klas w ciągu 

jednego roku szkolnego, 

b) do 15 października dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

c) w ciągu pierwszego semestru samodzielnie opracowuje materiał drugiego semestru 

dokumentując to w formie pisemnej. Nauczyciel decyduje o zaliczeniu przedmiotu, 

d) w ciągu drugiego semestru samodzielnie realizuje materiał pierwszego semestru klasy 

programowo wyŜszej i dokumentuje to w formie pisemnej, 

e) dopuszczona jest 10% absencja, w tym 7 godzin nieusprawiedliwionych. 

12. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego – jeŜeli nie są to zajęcia kierunkowe – 

techniki, plastyki, muzyki, naleŜy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 
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13.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o 

ograniczonych moŜliwościach uczestniczenia w tych zajęciach , wydanej przez lekarza oraz na 

czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

14.Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego. Uczeń 

powinien otrzymywać oceny za: umiejętności, postawy i wiedzę, za odpowiedzi ustne, 

samodzielne prace pisemne, prace domowe i aktywność. Odstępstwa od powyŜszej zasady 

dopuszczalne są na przedmiotach: informatyka, muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne. 

Oceny za sprawdziany wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym. 

15.Na koniec semestru i roku szkolnego nie przewiduje się sprawdzianu końcowego 

(zaliczeniowego). 

16.Klasyfikacja roczna w klasach 0-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenie jednej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacji zachowania. 

17.Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a semestralną i 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

18. Uczeń ma obowiązek noszenia i prowadzenia zeszytów lekcyjnych, ćwiczeń i przyborów na 

zajęcia edukacyjne. 

19. Uczeń ma obowiązek wziąć udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

20. Uczeń obecny na danej lekcji i mający samodzielnie sporządzoną w swoim zeszycie 

przedmiotowym notatkę, otrzymuje „kropkę” w specjalnym zeszycie przechowywanym u 

nauczyciela. 
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21. Uczeń mający co najmniej 50% przewidzianych „kropek” w semestrze, moŜe otrzymać 

pozytywną ocenę klasyfikacyjną. 

22. Uczeń mający mniej niŜ 50% „kropek”moŜe być nieklasyfikowany lub otrzymać ocenę 

niedostateczną z danego przedmiotu. 

§ 33 

I. Zasady klasyfikowania i promowania uczniów. 

1. Uczniowi moŜna ustalić ocenę klasyfikacyjną na podstawie ocen wystawionych podczas 

róŜnorodnych form kontroli poziomu wiedzy i umiejętności: 

1) przy 1 godzinie przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 2 ocen,  

2) przy 2 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 3 ocen,  

3) przy 3 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 4 ocen,  

4) przy 4 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 5 ocen.  

2. Klasyfikowanie semestralne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w 

tygodniu poprzedzającym ferie zimowe. 

3. Klasyfikowanie semestralne uczniów i końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym semestrze i roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

4. Oceny bieŜące, oceny klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne począwszy od klasy IV 

szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujących      - 6  

2) stopień bardzo dobry   -5  

3) stopień dobry              - 4  

4) stopień dostateczny     -3  

5) stopień dopuszczający -2  

6) stopień niedostateczny -1  
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5. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele uczący 

danego przedmiotu. Zostaną one zawarte w PZO, stanowiącego załącznik do WZO. 

6. O ocenie semestralnej decyduje średnia waŜona S ocen otrzymanych w ciągu całego semestru 

za: 

- prace klasowe – waga 5 

- kartkówki – waga 3 

- odpowiedzi ustne – waga 3 

- prace domowe, aktywności (inne) – waga 2 

- prace długoterminowe, projekty – waga3 

7. Średnia waŜona S liczona jest wg wzoru: S = ocena x waga + ocena x waga + ............. / suma 

wag 

8. Jeśli średnia waŜona S spełnia nierówność: 

a) 1≤ S < 1,5 to uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

b) 1,5 ≤ S < 2,5  to uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą 

c) 2,5 ≤ S < 3,5  to uczeń otrzymuje ocenę dostateczną 

d) 3,5 ≤ S < 4,5  to uczeń otrzymuje ocenę dobrą 

e) 4,5 ≤ S < 5,5  to uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą 

f) 5,5 ≤ S ≤ 6  to uczeń otrzymuje ocenę celującą 

9. Uczeń, który w ciągu roku szkolnego uczestniczył w ponad połowie zajęć edukacyjnych musi 

być klasyfikowany. W przypadku, gdy uczeń nie był klasyfikowany w jednym z semestrów, 
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ocenę roczną wystawia się na podstawie wszystkich ocen cząstkowych, które otrzymał w ciągu 

roku szkolnego. 

10. Ocena roczna zostaje wystawiona w oparciu o dwie oceny semestralne wg tabel: 

I sem./II sem. 1 2 3 4 5 6 

1 1 2 2 3 3 3 

2 1 2 2 3 3 4 

3 1 2 3 4 4 5 

4 2 2 3 5 5 5 

5 2 3 4 5 5 6 

6 3 4 4 5 5 6 

 

11. W klasach 0-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

12. Przy ustalaniu ocen bieŜących dopuszcza się stosowanie plusów z wyłączeniem stopni: 

celującego i niedostatecznego oraz minusów z wyłączeniem stopni: celującego, 

dopuszczającego i niedostatecznego. 

13. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:   

a)  posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej 

klasie, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

c) biegle  posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 
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problemów nietypowych,  

d) osiąga sukcesy w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i 

innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo 

krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,  

e) prezentuje szczególnie aktywną postawę wobec przedmiotu, 

f) jest kreatywny,twórczy. 

 

14. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1. opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie,  

2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,  

3. rozwiązuje samodzielnie problemy,  

4. stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych 

sytuacjach,  

5. prezentuje aktywną postawę wobec przedmiotu.  

15. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

1. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania przedmiotu w danej 

klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej,  

2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne.  

16.Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1. opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową,  

2. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.  

17.Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
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5. ma braki w opanowaniu podstawy programowej nie wykluczając jednak moŜliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,  

6. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.  

18.Uczeń nie musi spełniać jednocześnie wszystkich kryteriów uzyskania określonej oceny, 

wystarczy, Ŝe spełnia większość z nich. 

19.Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających ze strony 

nauczyciela nie opanował podstawy programowej, a braki w wiedzy i umiejętnościach 

uniemoŜliwiają mu kontynuowania nauki w klasie programowej wyŜszej. 

20. JeŜeli uczeń nie zgadza sie z proponowaną oceną, nauczyciel ma prawo sprawdzić zdobyte 

wiadomości i umiejętności podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej. 

21.JeŜeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, Ŝe poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemoŜliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki, szkoła w miarę moŜliwości stworzyć 

uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

22. O przewidywanych ocenach niedostatecznych , wychowawcy informują rodziców – 

opiekunów na miesiąc przed zakończeniem semestru. 

23.Uczeń moŜe nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć 

edukacyjnych, jeŜeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

24.Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności moŜe zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

25.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności moŜe zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na prośbę rodziców (opiekunów prawnych), Rada Pedagogiczna 

moŜe wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjne. 
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26.Egzamin klasyfikacyjny moŜe zdawać równieŜ uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek poza 

szkołą. 

27.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel uczący ucznia, w obecności innego 

nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu. Nauczyciel uczący ucznia przygotowuje zestaw 

egzaminacyjny przewidujący otrzymanie kaŜdego stopnia zgodnie z podanymi uczniowi 

wymaganiami edukacyjnymi. 

28.Egzamin klasyfikacyjny zdaje się go tylko z jednego semestru. Egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza się raz w roku. 

29.Rodzice (opiekunowie prawni) składają prośbę o egzamin klasyfikacyjny na piśmie. Termin 

egzaminu powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

Termin egzaminu podany jest pisemnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

30.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyŜszej, jeŜeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyŜsze od stopnia niedostatecznego. Uczeń, który nie 

spełnił w/w warunku nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę. 

31.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyŜszej z 

wyróŜnieniem. 

32.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązujących zajęć edukacyjnych, 

moŜe zdawać egzamin poprawkowy. 
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33.W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna moŜe wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy  z dwóch obowiązujących zajęć edukacyjnych. Za wyjątkowe przypadki naleŜy 

uwaŜać: 

a)długotrwałą chorobę ucznia lub członków jego najbliŜszej rodziny, 

b) nieszczęśliwe lub tragiczne przypadki losowe zaistniałe w domu rodzinnym. 

34.W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna moŜe postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz 

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

35.Uczeń moŜe zdawać egzamin poprawkowy takŜe po klasie programowo najwyŜszej. 

36.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

informatyki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

37.Egzamin poprawkowy wyznaczony przez dyrektora szkoły odbywa się w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. 

38.Składanie pisemnej prośby o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego powinno nastąpić 

przed Radą Podsumowującą. 

39.Termin zwołania Rady Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia do 

egzaminu poprawkowego ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną z dwóch przedmiotów 

zostaje ustalony na Radzie Podsumowującej. 

40.Wychowawca klasy powiadamia telefonicznie bądź osobiście rodziców ucznia o terminie 

egzaminu poprawkowego. 
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41.Nauczyciel danego przedmiotu, z którego odbywać się będzie egzamin poprawkowy przed 

końcem roku szkolnego ma obowiązek przekazania uczniowi bądź jego rodzicom lub 

opiekunom prawnym zakres materiału, z którego będzie odbywał się egzamin. 

42.Dyrektor powołuje komisję egzaminacyjną na Radzie Podsumowującej. 

43.Dyrektor moŜe zwolnić nauczyciela z prac w komisji egzaminacyjnej w momencie, kiedy 

znajdzie osobę, która go zastapi. 

44.Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej i ustnej. 

45.Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest na terenie szkoły. 

38.Dokumentem stwierdzającym przeprowadzony egzamin jest protokół. 

46.O wyniku egzaminu poprawkowego, ucznia w obecności członków komisji powiadamia 

przewodniczący piętnaście minut po zakończeniu egzaminu. 

47.w Przypadku nieprzystąpienia ucznia do egzaminu poprawkowego z przyczyn 

usprawiedliwionych Dyrektor ustala kolejny termin do połowy września. 

48.W przypadku nieprzystąpienia ucznia do egzaminu poprawkowego z przyczyn 

nieusprawiedliwionych o promowaniu lub niepromowaniu decyduje Rada Pedagogiczna. 

49. Sprawdzian pisemny moŜe być przełoŜony na prośbę uczniów na inny określony termin. W 

takim przypadku nie musi być zachowana zgodność wynikająca z pkt. 40. 

43.Bez zapowiedzi mogą być przeprowadzone kartkówki obejmujące materiał programowy z nie 

więcej niŜ z trzech ostatnich tematów lekcji. 

44.Prace pisemne uczniów są sprawdzane w terminie 14 dni od dnia napisania. Prace stylistyczne 

z języka polskiego sprawdzane są do 21 dni od dnia napisania. Ocenione prace pisemne uczeń 

otrzymuje do wglądu w obecności nauczyciela. Na Ŝyczenie rodzice ucznia otrzymują do 
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wglądu sprawdziany w obecności nauczyciela lub na pisemną otrzymują płatną kserokopię 

sprawdzianu. 

45.Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku 

szkolnego 

46.Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności 

ucznia, który nie napisał w terminie w/w sprawdzianu, z zastrzeŜeniem pkt. 47. 

47. JeŜeli z przyczyn losowych uczeń nie moŜe napisać sprawdzianu z całą klasą to nauczyciel – 

na wniosek ucznia – ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu. 

48.Poprawa sprawdzianów przez ucznia jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni 

od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje 

uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia. 

49.KaŜdy stopień uzyskany podczas poprawiania sprawdzianu wpisuje się do dziennika obok 

pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. JeŜeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał 

stopień wyŜszy, poprzedni stopień nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny 

klasyfikacyjnej. 

50.Nauczyciel bezpośrednio po zakończeniu kaŜdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, 

przewidzianą za szczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, 

wymaganą do otrzymania określonej oceny, sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie 

mogą być przeprowadzone. 

1. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie, 

z kaŜdego przedmiotu, wtedy nie jest pytany i nie pisze kartkówki. 

2. Nie moŜna zgłosić nieprzygotowania z zapowiedzianego sprawdzianu klasowego lub 

długoterminowych prac np. Projektu, prezentacji, referatu. 
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54.Po co najmniej dwutygodniowej usprawiedliwionej nieobecności w szkole, uczeń w ciągu 

tygodnia uzupełnia materiał programowy i w tym czasie nie podlega ocenianiu. 

55.Oceny ze sprawdzianów są wyraŜone procentami przełoŜonymi na oceny,tj.0-29%-

niedostateczny, 30-49%-dopuszczający, 50-74%-dobry, 75-89%-dobry, 90-98%-bardzo 

dobry, 99-100%-celujący. 

56.Oceny cząstkowe z zajęć dydaktycznych są wpisywane w dziennik przedmiotowy oraz 

internetowy według następujących obszarów oceniania: A-aktywność, K-kartkówka, S-

sprawdzian klasowy, Z-zeszyt, R-referat, Pd-praca domowa, Odp. -odpowiedź ustna, L-

słuchanie ze zrozumieniem(j. Angielski), P – projekt. 

57.Dopuszcza się wstawianie w dziennikach „minusów” oraz „plusów” za pracę ucznia, które 

moŜna zamienić na oceny w zaleŜności od ilości ich zdobycia oraz od zapisu w 

Przedmiotowym Systemie Oceniania przez nauczyciela danego przedmiotu(za 5 „-”- ocena  

ndst, za 5 „+” - ocena bdb). 

58. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych lub udział w konkursach nauczyciel 

moŜe 

wystawić uczniowi wystawić celującą lub bdb ocenę cząstkową.  

59.Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 

ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie naleŜy 

zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń 

uczęszczał 

60.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen wlicza się takŜe roczne oceny uzyskane z tych zajęć 

61. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie. 
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§ 34 

II. Ocenianie zachowania: 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

17. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, (liczba kropek) 

18. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,  

19. dbałość o honor i tradycje szkoły,  

20. dbałość o piękno mowy ojczystej,  

21. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  

22. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,  

23. okazywanie szacunku innym osobom.  

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, naleŜy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym publicznej poradni specjalistycznej. 

3. Ocena zachowania nie moŜe mieć wpływu na : 

1. oceny z zajęć edukacyjnych,  

2. promocji do klasy programowo wyŜszej lub ukończenia szkoły z zastrzeŜeniem:  

I) Rada Pedagogiczna moŜe podając uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyŜszej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

II) uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyŜszej, a uczeń klasy programowo 

najwyŜszej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 
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5. Ocenę zachowania semestralną i końcoworoczną ustala się według następującej skali: 

2. wzorowe  

3. bardzo dobre  

4. dobre  

5. poprawne  

6. nieodpowiednie  

7. naganne  

 

6. Wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) przestrzega wewnętrznego prawa szkoły,  

2) usprawiedliwił wszystkie nieobecności w szkole i ma najwyŜej jedno spóźnienie,  

3) nie powoduje konfliktów w klasie, dba o dobry klimat między uczniami klasy,  

4) prezentuje wysoką kulturę osobistą w stosunku do pracowników szkoły,  

5) przestrzega prawa i wolności rówieśników oraz pracowników szkoły,  

6) często bierze udział lub współorganizuje imprezy szkolne,  

7) reprezentuje szkołę,  

8) dba o własne zdrowie, szanuje zdrowie innych,  

9) dba o mienie i wystrój klasy oraz szkoły,  

10) systematycznie pomaga w nauce uczniom, którzy tego potrzebują, 

11) bierze udział w projektach i  konkursach,                                              

12) nie ma Ŝadnej negatywnej uwagi w dzienniku 

 

7. Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) przestrzega wewnętrznego prawa szkoły,  

2) uczeń w stosunku do swoich moŜliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań osiąga 

stosunkowo wysokie wyniki,  

3) ma do 5% nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole i ma najwyŜej do 5 spóźnień w 
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semestrze,  

4) nie powoduje konfliktów w klasie,  

5) prezentuje kulturę osobistą w stosunku do pracowników szkoły,  

6) przestrzega prawa i wolności rówieśników pracowników szkoły,  

7) bierze udział lub współorganizuje imprezy szkolne,  

8) dba o własne zdrowie, szanuje zdrowie innych,  

9) dba o mienie i wystrój klasy oraz szkoły, 

10)  

11) ma najwyŜej 2 uwagi negatywne w dzienniku w semestrze.  

12) bierze udział w projektach i konkursach 

 

8. Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) przestrzega wewnętrznego prawa szkoły,  

2) osiąga przeciętne wyniki, do 10% w semestrze, 

3) jest kulturalny w stosunku do pracowników szkoły,  

4) przestrzega prawa i wolności rówieśników i pracowników szkoły,  

5) czasem pomaga w organizacji imprez szkolnych,  

6) dba o mienie szkoły,  

7) stara się dbać o własne zdrowie, szanuje zdrowie innych, 

8) ma do 5 uwag negatywnych w dzienniku w semestrze.  

9. Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) sporadycznie przestrzega wewnętrznego prawa szkoły,  

2) osiąga raczej niskie wyniki, do 20% nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze  

3) jest kulturalny w stosunku do pracowników szkoły,  

4) przestrzega prawa i wolności rówieśników i pracowników szkoły,  

5) czasem pomaga w organizacji imprez szkolnych,  

6) dba o mienie szkoły,  

7) stara się dbać o własne zdrowie, szanuje zdrowie innych, 

8) ma do 15 uwag negatywnych w dzienniku w szkole w semestrze  
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10. Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) nie przestrzega prawa szkoły,  

2) osiąga zbyt niskie wyniki, ma do 20 spóźnień oraz do 30% nieusprawiedliwionej 

nieobecności w semestrze 

3) nie jest kulturalny,  

4) nie przestrzega prawa i wolności rówieśników i pracowników szkoły,  

5) unika pomocy w organizacji imprez szkolnych,  

6) nie dba o własne zdrowie, 

7)  niszczy mienie szkoły, 

8)  ma duŜą ilość godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień, 

9) ma do 20 uwag negatywnych w dzienniku w semestrze, 

10) rzadko przynosi zeszyty 

 

11.Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) nie przestrzega prawa szkoły,  

2) osiąga bardzo niskie wyniki, ma powyŜej 50% nieusprawiedliwionej nieobecności 

3) nie jest kulturalny,  

4) nie przestrzega prawa i wolności rówieśników i pracowników szkoły,  

5) unika pomocy w organizacji imprez szkolnych,  

6) nie dba o własne zdrowie,  

7) stwarza sytuacje zagroŜenia zdrowiu lub Ŝyciu innych,  

8) niszczy mienie szkoły,  

9) ma powyŜej 20 uwag negatywnych w dzienniku w semestrze.  

12.Uczeń nie musi spełniać jednocześnie wszystkich kryteriów, aby otrzymać ocenę zachowania 

wystarczy, Ŝe spełnia większość z nich. 
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13.Najpóźniej na tydzień przed radą klasyfikacyjną, wychowawca klasy ma obowiązek 

przedstawić uczniom propozycję ocen zachowania po konsultacji z samorządem klasowym i 

nauczycielami uczącymi w danej klasie. 

14.JeŜeli uczeń nie zgadza się z proponowaną oceną odwołuje się, ustnie uzasadniając 

wychowawcy powód odwołania. Wychowawca ustosunkowuje się do odwołania i zawiadamia 

ucznia o swojej decyzji, przedstawiając uzasadnienie. 

15.JeŜeli wychowawca nie zmieni oceny, a uczeń kwestionuje tryb wystawienia oceny, składa 

podanie do dyrektora szkoły z prośbą o rozpatrzenie odwołania, szczegółowo je uzasadniając, 

najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym semestrze roku 

szkolnego 

16.Dyrektor analizuje poprawność trybu wystawienia oceny. W przypadku zachowania 

właściwego trybu, ocena zostaje utrzymana, a w przypadku stwierdzenie uchybień w 

procedurze wystawiania ocen, zobowiązuje wychowawcę do ponownego wystawienia oceny 

zachowania. 

17.Wewnątrzszkolny system oceniania znajduje się do dyspozycji uczniów u wychowawcy klasy 

i przewodniczącego samorządu uczniowskiego. 

18.W klasach 0-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi. 

19.Zaliczenie zajęć „Wychowanie do Ŝycia w rodzinie” wpisuje się w arkuszu ocen, a takŜe na 

świadectwie szkolnym. W formie ( nie) „uczęszczał”. 
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§ 35 

WW aarr uunnkk ii   ii   zzaassaaddyy   ww yy kk oonnyyww aannii aa  pprr oojj eekk tt uu  eedduukk aaccyy jj nneeggoo..   

1) Uczeń klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt 

edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez 

zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu 

z zastosowaniem róŜnorodnych metod. 

 

2) Projekt edukacyjny moŜe dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej 

poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter 

interdyscyplinarny. 

 

3) Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), w 

uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych , moŜe zwolnić ucznia z realizacji 

projektu.  

 

4) W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, na świadectwie ukończenia gimnazjum w 

miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego 

wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”. 

 

5) Celem projektu jest kształcenie u uczniów: 

1) odpowiedzialności za własne postępy; 

2) podejmowania grupowych pomysłów; 

3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z róŜnych 

źródeł; 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

5) umiejętności stosowania teorii w praktyce; 

i ma na celu:   
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6) rozwój samoorganizacji i kreatywności; 

7) przygotowanie do publicznych wystąpień; 

8) naukę samodzielności i podejmowania aktywności; 

 

6) Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela.. W trakcie 

realizacjo projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych 

nauczycieli. 

 

7)   Nauczyciele w terminie do końca września kaŜdego roku szkolnego zgłaszają do dyrektora 

szkoły, na piśmie, tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest 

na Karcie Projektu wg wzoru : 

 

                                      KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

Temat 

projektu:……………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela : 

………………………………………………………………………. 

Cele projektu: 

….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………… 

Czas realizacji :………………………………………… 

Wielkość grupy : ………………………………………. 
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Sposoby realizacji projektu : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………. 

Planowane efekty : 

  –dla  uczniów : 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

…….. 

 – dla szkoły ; 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

…….. 

 – dla środowiska lokalnego : 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

……. 

Sposób prezentacji : 

…………………………………………………………………………………… 

Kryteria oceny : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……. 
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8) Uczeń ( uczniowie) mają prawo zgłoszenia tematu projektu na zasadach określonych w ust. 5.  

 

9) W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych 

tematów pod kątem moŜliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami 

programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz 

atrakcyjności. 

 

10) W terminie do 20 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów 

Edukacyjnych. Kopie Kart Projektów dopuszczonych do realizacji projektów umieszcza się w 

bibliotece szkolnej. 

 

11) Uczniowie zainteresowani realizacja konkretnego projektu składają wychowawcy klasy 

pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu 

przypada na 31 października. 

 

12) Uczeń moŜe odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac 

związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela –opiekuna projektu. Przystąpienie 

do innego zespołu moŜe nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna  

projektu. 

 

13) Zespól uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje Kartę Pracy 

Zespołu wg wzoru: 
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§ 36 

 

KARTA PRACY ZESPOŁU 

Projekt : 

…………………………………………………………………………………………………. 

Skład Zespołu : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

…… 

Opiekun : 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Zadania 

do 

wykonania 

 

 

Osoby 

odpowiedzialne 

 

Termin 

realizacji 

 

Materiały 

potrzebne 

do realizacji 

 

Potwierdzenie 

wykonania wraz 

z datą    

 

 

Podpis 

nauczyciela 

 

Uwagi, 

zalecenia 

  

 

 

 

   

 

  

 

14) Czas pracy wykonania projektu nie moŜe przekraczać 8 tygodni. 
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15) Prezentacje projektów mają odbyć się do końca maja roku szkolnego. 

16) Dopuszcza się następujące formy prezentacji:    

1) konferencja naukowa połączona z wykładami; 

2) forma plastyczna np. plakat, collage z opisami; 

3) przedstawienie teatralne, inscenizacja; 

4) ksiąŜka, broszura, gazetka; 

5) prezentacja multimedialna; 

6) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska; 

7) happening, marsz; 

8) sesja dyskusyjna 

9) inna, za zgodą opiekuna. 

17)  Realizacja projektu obejmuje: 

1) wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w statucie szkoły; 

2) opracowanie Karty Pracy Zespołu; 

3) zbieranie materiałów i ich selekcja; 

4) spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym: 

a) określenie tematu, 

b)  określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej, 

c) określenie formy realizacji, 

d) określenie sposobu prezentacji; 

e) wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczyciele, 

f) ustalenie zasad dyscypliny pracy, 

g) wyznaczenie kryteriów oceny. 

5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu. 

 

§37 

KK rr yy tt eerr ii aa  oocceennyy   pprr oo jj eekk tt uu  eedduukk aaccyy jj nneeggoo..   

1) Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową. 

 



62 

 

2) Ocena wynika z oceny trzech elementów : 

 

1) oceny efektu końcowego ( wytworu) , a w szczególności: 

 

a) zawartość merytoryczna, treść, 

b) zgodność z tematem projektu, 

c) oryginalność, 

d) kompozycja, 

e) stopień wykorzystania materiałów źródłowych, 

f) estetyka i staranność, 

g) trafność dowodów i badań, 

h) wartość dydaktyczna i wychowawcza. 

 

2) wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności: 

 

a) zaangaŜowanie ucznia, 

b) pomysłowość i innowacyjność, 

c) umiejętność pracy w grupie, 

d) udział w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań, 

e) stopień trudności zadań, 

f) terminowość wykonania przydzielonych zadań, 

g) poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań, 

h) pracowitość 

i) udział w prezentacji. 

 

3)  oceny prezentacji, w tym: 
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a) poprawność językowa, 

b) słownictwo specjalistyczne, 

c) efekt artystyczny, 

d) atrakcyjność, 

e) estetyka, 

f) technika prezentacji, 

g) stopień zainteresowania odbiorów, 

h) poprawność udzielanych wyjaśnień , odpowiedzi odbiorcom. 

 

3) Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w ust. 2 

elementy podlegają następującej punktacji: 

 

a) efekt końcowy ( wytwór)  - 5  punktów, 

b) wkład pracy ucznia  -10  punktów, 

c) prezentacja -5 punktów. 

 

4) Ogólna ocena za wkład ucznia w realizację projektu jest średnią waŜoną i wynika z 

zastosowania przelicznika: 0,3 za efekt końcowy i prezentację oraz 0,6 za indywidualny wkład 

ucznia.  

 

5) Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego 

pracy przez zespół, a takŜe opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji. 

 

6) Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację tego 

projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 

7) Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na :  
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1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyŜszej lub ukończenie gimnazjum. 
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ROZDZIAŁ VIII 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU 

 

§ 38 

1. W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych i ekonomicznych oraz 

pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania pracowników w Zespole regulują odrębne przepisy. 

 

§ 39 

1. Obowiązkiem nauczyciela jest: 

1) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w tym pełna realizacja 

programów nauczania, 

2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć, 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt Zespołu, 

4) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, 

5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej, 

6) realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Zespołu, a takŜe doraźnie 

przydzielonych przez dyrektora, 

7) przestrzeganie prawa oświatowego, 

8) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, kształcenia i wychowania zgodnie z 

odrębnymi przepisami, 

9) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdraŜanie do 

czynnego uczestnictwa w Ŝyciu szkoły, rodziny i środowiska, 

10) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzaleŜnienia, organizowanie niezbędnej 

opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej,  

11) systematyczna współpraca z domem rodzinnym ucznia,  

12) poznanie osobowości, warunków Ŝycia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich 

rozwoju psychofizycznego, 

13) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
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14) zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia. 

 

§ 40 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) oceny swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami, 

2) nagród zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 41 

1. Uprawnienia nauczyciela Zespołu: 

1) decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w 

nauczaniu swego przedmiotu, 

2) decyduje o treści programowej koła lub Zespołu, który prowadzi, 

3) decyduje o ocenie bieŜącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów, 

4) ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów, 

5) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróŜnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów, 

6) nauczyciele danego przedmiotu lub bloków przedmiotowych mogą tworzyć zespoły 

przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

 

§ 42 

1. Nauczyciel odpowiada słuŜbowo przed dyrektorem Zespołu za: 

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych, 

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

3) skutki zdarzeń wynikających z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach 

szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyŜurów mu przydzielonych, 

4) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w 

czasie poŜaru, 

5) zniszczenie lub stratę majątku lub wyposaŜenia szkolnego wynikłego z nieporządku lub braku 

nadzoru i zabezpieczenia. 
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§ 43 

1. Dyrektor Zespołu moŜe tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. 

1) Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane. 

2) Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a 

dokumenty przekazane dyrektorowi szkoły. 

2. Zespół wychowawczy. 

7) w skład zespołu wychowawczego wchodzą wychowawcy oddziałów danego rocznika, 

psycholodzy, pedagodzy, terapeuci. Koordynatorem wszelkich działań jest psycholog 

szkolny. 

8) Zadania zespołu to: 

a) Analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które 

powinny być zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, 

uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać załoŜenia programu 

wychowawczego szkoły. 

b) Ocenianie efektów pracy wychowawczej i ustalanie sposobów 

oddziaływań wychowawczych w przypadkach szczególnie trudnych. 

c) Ustalanie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym 

poziomie klas. 

8) Zespół spotyka się jeden raz w miesiącu lub częściej ( w razie zaistniałych problemów 

wychowawczych) z inicjatywy psychologa lub dyrektora szkoły. 

3. Zespoły przedmiotowe 

5) W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe: 

a) humanistyczny 

b) matematyczno – przyrodniczy 

c) terapeutyczny 

2) zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają 

przewodniczącego na bieŜący rok szkolny 

3) kaŜdy z nauczycieli naleŜy do jednego zespołu przedmiotowego 

4) zadania zespołu przedmiotowego to: 
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a) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników 

b) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich 

jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki 

c) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów 

porównawczych oraz opracowanie ich wyników 

d) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów, egzaminów 

e) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych 

f) inne prace zlecone przez dyrektora szkoły 

5) Zespoły przedmiotowe spotykają się co najmniej dwa razy w semestrze. 

4. Zespoły zadaniowe  

1) Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły (np. 

zespół zadaniowy WDN, zespół ds. ewaluacji programów indywidualnych edukacyjno – 

terapeutycznych, zespół ds. ewaluacji programu profilaktyki, zespół ds. ewaluacji 

programu wychowawczego, zespół ds. ewaluacji wyników sprawdzianu i egzaminu 

zewnętrznego, zespół ds. realizacji podstawy programowej, zespół ds. opracowania 

koncepcji pracy szkoły, zespół diagnostyczny, zespół ds. relacji interpersonalnych i inne). 

2) Pracą zespołu kieruje przewodniczący wskazany przez Dyrektora Szkoły. 

3) Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu 

opracowanie poszczególnych zadań.  

 

§ 44 

1. Dyrektor Zespołu powierza kaŜdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą, 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności poŜądane jest by wychowawca 

opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania, z wyłączeniem przyczyn obiektywnych. 

 

§ 45 

1. Do zadań nauczyciela wychowawcy naleŜy tworzenie warunków wspomagających rozwój 

ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie. 

2. Do obowiązków nauczycieli naleŜy w szczególności: 
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1) Odpowiedzialność za Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę 

2) Prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego 

przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu 

maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, 

motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i 

sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów. 

3) Kształcenie i wychowywanie młodzieŜy w umiłowaniu do Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

kaŜdego człowieka.  

4) Tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków 

dydaktycznych, dbałość o pomoce i sprzęt szkolny. 

5) Dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone 

opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej 

6) Bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności 

uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagroŜeniu oceną 

niedostateczną według formy ustalonej w WSO. 

7) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 

poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do 

udziału w konkursach, olimpiadach klasowych, zawodach. 

8) Udzielanie pomocy w przezwycięŜaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

moŜliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą 

9) Współpraca z wychowawcą i samorządem szkolnym 

10) Indywidualne kontakty z rodzicami (opiekunami) uczniów 
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11) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach 

koleŜeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach 

doskonalenia zawodowego w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym 

planem WDN 

12)  Aktywny udział w Ŝyciu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 

przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej. 

13) Przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyŜuru przez całą przerwę 

międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów zawartych w 

Regulaminie Pracy. 

14)  Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lub koła zainteresowań, 

opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych 

wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, kierowanie się w swoich 

działaniach dobrem ucznia, a takŜe poszanowanie godności osobistej ucznia. 

15) Przestrzeganie tajemnicy słuŜbowej 

16) Przestrzeganie zasad współŜycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze. 

17)  Dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną 

18)  Uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowe, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

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

realizować: 

1) Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego 

stanowiska; 
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2) Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze 

i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, w tym Ŝe w ramach 

tych zajęć: 

a) Nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany 

prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w 

ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin 

przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w 

wymiarze 2 godzin w tygodniu. 

b) Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 

doskonaleniem zawodowym 

3) Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych 

odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w 

ust. 1 i 2; 

4) Nauczyciel jest zobowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione w 

ust. 2 pkt 1 lit. a w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 

 

§ 46 

1. Wychowawca ma prawo do: 

1) współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów o 

programie i planie działań wychowawczy na rok szkolny lub dłuŜszy okres, 

2) uzyskanie pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy 

wychowawczej od dyrektora Zespołu i instytucji wspomagających Zespół, 

3) ustanawiania przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców własnych form 

wynagradzania i motywowania wychowanków. 

 

§ 47 

1. Wychowawca odpowiada słuŜbowo przed dyrektorem Zespołu za: 

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie, 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych) wokół programu 

wychowawczego klasy i Zespołu, 
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3) poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji 

szkolnej lub społeczno-wychowawczej, 

4) prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej swojej klasy. 

 

§ 48 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego naleŜy w szczególności: 

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

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moŜliwości 

psychofizycznych, a takŜe wspieranie mocnych stron ucznia, 

b) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

c) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom,  odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb, 

d) udzielanie róŜnych form pomocy pedagogicznej uczniom w szczególności realizującym 

indywidualne nauczanie, 

e) badanie i diagnozowanie dojrzałości szkolnej, 

f) opracowywanie lub nadzór nad programami profilaktyki i wychowawczymi, 

g) koordynacji prac w zakresie dalszego kształcenia, 

h) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji Ŝyciowej,  

i) diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, 

j) ścisła współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, nauczycielami, 

wychowawcami, psychologami i logopedą w Zespole, 

k) systematyczna współpraca z róŜnymi instytucjami w ramach zaistniałych potrzeb, 

l) przewodniczenie lub wice-przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

m) opiniowanie na uŜytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji 

podopiecznych uczniów, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji, 

n) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 



73 

 

§ 49 

1. W Zespole zatrudniony jest psycholog. 

2. Do zadań psychologa naleŜy w szczególności: 

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moŜliwości psychofizycznych, a 

takŜe wspieranie mocnych stron ucznia, 

b) badanie i diagnozowanie dojrzałości szkolnej, 

c) prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, 

d) opiniowanie na uŜytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych 

uczniów, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji, 

e) prowadzenie działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, 

rodziców i nauczycieli, 

f) udzielanie róŜnych form pomocy psychologicznej, w szczególności uczniom realizującym 

indywidualne nauczanie, 

g) udzielanie pomocy psychologicznej uczniom, której celem jest głównie minimalizacja 

skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania, 

h) wspieranie wychowawców klas oraz nauczycieli w działaniach wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programów profilaktyki, 

i) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie i organizowanie róŜnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

j) systematyczna współpraca z róŜnymi instytucjami w ramach zaistniałych potrzeb, 

k) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki; 

l) udział w opracowywaniu programów profilaktyki;  

m) przewodniczenie lub wice-przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej; 

n) prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 50 

3. W Zespole zatrudniony jest logopeda. 

4. Do zadań logopedy naleŜy w szczególności: 

a) prowadzenie badań przesiewowych, których celem jest ustalenie stanu mowy uczniów, 

b) diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie róŜnych form pomocy logopedycznej, 

c) prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej uczniów Zespołu, u których 

stwierdzono nieprawidłowości mowy i wymowy, a takŜe inne zaburzenia utrudniające 

komunikowanie się, opanowanie umiejętności poprawnego czytania i pisania,  

d) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej, w tym współpraca z najbliŜszym środowiskiem ucznia, 

e) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 

f) wydawanie opinii logopedycznych i kierowanie uczniów do innych specjalistów, 

g) udzielanie porad i prowadzenie konsultacji logopedycznych rodzicom (opiekunom prawnym), 

nauczycielom, wychowawcom, 

h) współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem  oraz nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne, 

i) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju 

mowy, 

j) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 51 

3. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 

1) udostępnianie zbiorów, 

2) udzielanie informacji,  

3) poradnictwo w doborze lektury, przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako 

uŜytkowników informacji przy współudziale  nauczycieli, 

4) indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp., 

5) prowadzenie róŜnych form upowszechniania czytelnictwa, 

6) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych i 

opiekuńczych, 
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7) prace organizacyjno-techniczne i inne, 

8)  prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 52 

1. W Zespole zatrudniony jest  socjoterapeuta. 

2. Do zadań socjoterapeuty naleŜą: 

1) eliminowanie lub zmniejszanie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieŜy, 

2) poprawa komunikacji interpersonalnej, 

3) wspomaganie dzieci i młodzieŜy w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości, 

4) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

5) odreagowanie napięć emocjonalnych uczniów, 

6) dostarczanie doświadczeń korekcyjnych przeciwstawnych do treści doświadczeń urazowych. 

7) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 53 

1. W  Zespole zatrudniony jest terapeuta w ramach terapii pedagogicznej. 

2. Do zadań terapeuty naleŜy w szczególności: 

1) przeprowadzanie diagnozy potrzeb wśród uczniów pod kątem dydaktycznym i 

wychowawczym, 

2) organizacja i prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym i wychowawczym, 

3) prowadzenie doradztwa z zakresu pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie róŜnych form pomocy 

wychowawczej w środowisku ucznia. 

5) Diagnozowanie dojrzałości szkolnej  

6) prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 

7) opiniowanie na uŜytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych 

uczniów, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji 

8) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 54 

1. Terapeuci w czasie zastępstwa doraźnego realizują zadania z programu  wychowawczego, 

profilaktycznego, poprawy efektywności wychowania oraz pomagają w rozwiązaniu problemów 

bieŜących klasy. 

 

§ 55 

1. W  Zespole zatrudniony jest wychowawca świetlicy.  

2. Do zadań wychowawcy świetlicy naleŜy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za zdrowie powierzonych jego opiece dzieci przez cały pobyt dziecka w 

świetlicy, 

2) organizacja zajęć świetlicowych zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci w oparciu o 

plan pracy świetlicy, 

3) organizacja imprez okolicznościowych wynikających z planu pracy świetlicy, 

4) utrzymywanie kontaktu z wychowawcami klas i rodzicami. 

5) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 56 

1. W Zespole funkcjonuje doradca zawodowy którego funkcję pełni pedagog szkolny. 

 

§ 57 

1. W zespole funkcjonuje koordynator ds. bezpieczeństwa, którego funkcję pełni psycholog 

zgłoszony do Kuratorium Oświaty. 

 

§ 58 

1. Zatrudnieni w Zespole pracownicy administracyjni i obsługi podlegają dyrektorowi i realizują 

zadania wynikające z powierzonych im obowiązków. 

2. Zespół zapewnia uczniom opiekę pielęgniarki na zasadach określonych przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia. 
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§ 59 

1.  W  Zespole zatrudniony jest sekretarz szkoły.  

2. Do zadań sekretarza szkoły naleŜy w szczególności: 

1) Przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji. 

2)  Rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących. 

3) Wysyłanie korespondencji;. 

4)  Zamawianie druków szkolnych. 

5) Zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych. 

6) Prowadzenie zabioru zarządzeń, instrukcji, przepisów. 

7) Prowadzenie archiwum. 

8) Obsługa interesantów, udzielanie informacji. 

9) Prowadzenie jednolitego rejestru akt rzeczowych. 

10)  Prowadzenie  SIO. 

11) Prowadzenie dokumentacji szkoły. 

12) Prowadzenie obowiązku szkolnego (księgi uczniów, księgi absolwentów, księgi 

ewidencji roczników i księgi ocen  

13) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących obowiązku szkolnego. 

14)  Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania, zamawianie i wydawanie 

świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich, kart rowerowych i motorowerowych 

oraz dokładne rozliczanie się z nich. 

15) Wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich, kart 

rowerowych i motorowerowych.  

16) Prowadzenie kasy wg obowiązujących przepisów: (pobieranie gotówki z banku oraz 

terminowe odprowadzanie gotówki do banku, przyjmowanie naleŜności, sporządzanie 

raportów kasowych, prowadzenie druków KP, KW, prowadzenie księgi druków 

ścisłego zarachowania, czeków gotówkowych i kwitariuszy przychodowo-

ewidencyjnych).  

17) Prowadzenie zasobów kancelaryjnych zgodnie z instrukcją i jednolitym rzeczowym 

wykazem akt.  
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§ 60 

1. W  Zespole zatrudniony jest kierownik gospodarczy.  

2. Do zadań kierownika gospodarczego naleŜy w szczególności: 

1) Znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym 

z realizowanych zadań i obowiązków słuŜbowych. 

2) Odpowiedzialność za całokształt działalności gospodarczej w szkole. 

3) Zapewnienie sprawności techniczno – eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych 

(remonty i przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie majątku szkolnego. 

4) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych oraz szczegółowa ich 

ewidencja i rozliczenie. 

5) Realizacja procedur i gromadzenie  dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków 

dodatkowych, w tym umowy najmu, dzierŜawy, uŜyczenia. 

6) Realizacja zakupów wyposaŜenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora 

szkoły. 

7) Obsługa sieci informatycznej szkoły. 

8) Wraz z zespołem pracowników obsługi zapewnia wykonanie następujących zadań: 

a) zabezpieczenie sprawności funkcjonowania urządzeń i sprzętu jak np.: przeciwpoŜarowy, 

alarmowy, elektryczne, wodno – kanalizacyjne, instalacji telefonicznej itp, dba klucze do 

wyjść ewakuacyjnych i wszystkich pomieszczeń szkoły, ich kompletność, właściwe 

zabezpieczenie i oznakowanie, 

b) utrzymanie pełnej czystości i porządku gmachu oraz przynaleŜnego terenu, 

c) nadzór nad ekonomiczną gospodarką energią, wodą i materiałami niezbędnymi dla 

bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania obiektu, 

d) realizację zakupów wyposaŜenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami rady 

pedagogicznej i dyrektora szkoły, 

e) prowadzenie księgi obiektu, 

f) inwentaryzowanie i znakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, 

uzgodnienie ilościowego i wartościowego stanu inwentarza z zapisami księgowymi, 

organizację inwentaryzacji rocznej, organizowanie prawidłowej kasacji zniszczonego 

sprzętu, sporządzenie protokołów zuŜycia, zniszczenia, kradzieŜy i przekazania, 
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g) współpraca z bibliotekarzem w zakresie inwentaryzacji biblioteki szkolnej, 

h) organizowanie okresowych przeglądów placówki, sprzętu, urządzeń i warunków pracy i 

nauki, 

i) współudział w projektowaniu budŜetu szkoły, w tym szczególnie na wydatki 

administracyjno – gospodarcze, techniczno – eksploatacyjne, remontowe, materiałowe 

itp., 

j) współudział przy planowaniu oraz organizowanie działań gospodarczych, zapewniających 

poprawę warunków pracy i nauki (naprawy, modernizacje, remonty itp.), 

k) zapewnienie opieki nad zielenią szkolną 

9) Sporządzanie sprawozdań o umorzeniu podatku od nieruchomości, oraz innych 

sprawozdań dotyczących uŜytkowania obiektu budowlanego. 

10) Ścisła współpraca z księgową szkoły: 

a) przy bieŜącej aktualizacji potrzeb placówki w zakresie planowanych wydatków na 

poszczególne okresy sprawozdawcze i porównywaniu ich z moŜliwościami szkoły, 

b) przy systematycznej analizie wydatków pod katem ich celowości i racjonalności, 

c) przy kontroli wewnętrznej, zapewniającej bieŜącą weryfikację wpisów księgi 

inwentarzowe, 

d) formalnie sprawdza, opisuje i potwierdza dowody księgowe 

11) Obsługa i wykorzystanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych 

z zakresu realizowanych obowiązków (np. INWENTARZ). 

12) Dbanie o właściwą organizację stanowisk pracy administracji w celu zabezpieczenia baz 

danych osobowych podlegających ochronie. 

13) Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i gromadzenie dokumentacji technicznej 

obiektu i urządzeń. 

14) Przestrzeganie przepisów regulaminów pracy, bhp, przeciwpoŜarowych, o ochronie 

tajemnicy państwowej i słuŜbowej, o ochronie danych osobowych. 

15) Ponoszenie odpowiedzialności za sutki finansowe i prawne podjętych przez siebie 

decyzji. 

16) Promocja szkoły (administrowanie stroną internetową szkoły, organizacja ulotek 

informacyjnych) 
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17) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrekcję szkoły, wynikających z 

potrzeb placówki. 

 

§ 61 

1. W  Zespole zatrudniony jest główny księgowy.  

2. Do zadań głównego księgowego naleŜy w szczególności: 

1) Prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół Nr 17  w Białymstoku zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na: 

a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli 

dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji gospodarczych, 

ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły, sporządzanie kalkulacji wynikowych 

kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,  

b) bieŜącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji 

wynikowej kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej w 

sposób umoŜliwiający: terminowe przekazywanie rzetelnych informacji 

ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły oraz terminowe i 

prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie, prawidłowe i 

terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, nadzorowanie całokształtu prac z 

zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne ( 

kasjer, intendent). 

2) Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami, 

polegającymi zwłaszcza na: 

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pienięŜnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi 

zasad wykonywania budŜetu, gospodarki środkami pozabudŜetowymi i innymi 

będącymi w dyspozycji szkoły, 

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez 

szkołę, 

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pienięŜnych i ochrony wartości pienięŜnych, 

d) zapewnieniu terminowego ściągania i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty 

zobowiązań, 
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3) Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budŜetu lub środków pozabudŜetowych 

i innych będących w dyspozycji szkoły. 

4) Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: 

a) wstępnej, bieŜącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych 

obowiązków, 

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów 

finansowych szkoły oraz ich zmian, następnej kontroli operacji gospodarczych szkoły 

stanowiących przedmiot księgowań. 

5) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły 

dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont , 

obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania 

inwentaryzacji. 

6) Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budŜetu oraz jego 

zmian. 

7) Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budŜetu i ich analiz. 

8) Sporządzanie list płac pracowników. 

 

§ 62 

1. W  Zespole zatrudniony jest starszy księgowy.  

2. Do zadań starszego księgowego naleŜy w szczególności: 

1) Współpraca z Głównym Księgowym w prowadzeniu rachunkowości Zespołu Szkół Nr 17  

w Białymstoku zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza 

na: 

a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli 

dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, 

sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz 

sprawozdawczości finansowej, 

b) bieŜącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji 

wynikowej kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej w 

sposób umoŜliwiający: 
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2) Współpraca z Głównym Księgowym w prowadzeniu gospodarki finansowej szkoły 

zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na: 

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pienięŜnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi 

zasad wykonywania budŜetu, gospodarki środkami pozabudŜetowymi i innymi 

będącymi w dyspozycji szkoły, 

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez 

szkołę, 

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pienięŜnych i ochrony wartości pienięŜnych, 

3) Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: 

a) wstępnej, bieŜącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych 

obowiązków, 

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów 

finansowych szkoły oraz ich zmian, 

c) wstępnej kontroli operacji gospodarczych szkoły stanowiących przedmiot księgowań. 

4) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły 

dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont , 

obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania 

inwentaryzacji. 

5) Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budŜetu oraz jego 

zmian. 

6) Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budŜetu i ich analiz. 

 

§ 63 

1. W  Zespole zatrudniony jest starszy referent ds. kadr i płac.  

2. Do zadań starszego referenta ds. kadr i płac naleŜy w szczególności: 

 

8) BieŜące prowadzenie kart wynagrodzeń i potrąceń pracowników, uwidacznianie zmian 

dotyczących uposaŜenia. 

9) Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników szkoły.  

10) Prowadzenie awansu zawodowego nauczycieli.  
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11) Prowadzenie dokumentacji spraw poufnych.  

12) Sporządzanie sprawozdań.  

13) Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników placówki oraz 

zaświadczeń do emerytur i rent pracownikom na drukach Rp-7.  

14) Sporządzanie deklaracji PEFRON.  

15) Sporządzenie list płac na podstawie otrzymanej dokumentacji tj.  

a) angaŜy o zatrudnianiu pracowników 

b) kart urlopowych 

c) wniosków premiowych 

d) pism dotyczących gratyfikacji jubileuszowych 

e) wniosków o wypłatę ekwiwalentu za urlop 

f) rozliczenia godzin ponadwymiarowych, indywidualnych 

g) wniosków o wypłatę odpraw  z tyt. Przejścia na emeryturę, rentę.  

h) zwolnienia. 

16) BieŜące wystawianie informacji do Urzędu Skarbowego. 

17) Terminowe i prawidłowe naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 

odprowadzeni do ZUS. 

18) Przejrzyste i rzetelne prowadzenie dokumentacji płacowej. 

19) Dokonywanie potrąceń ustawowych z wynagrodzeń pracowników oraz wg. złoŜonych 

deklaracji o potrąceniach. 

20) Sporządzanie list ZUS zasiłków ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. 

21) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji do poszczególnych zasiłków na obowiązujących 

drukach. 

22) Prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji z zachowaniem ustawowego terminu. 

23) Współpraca z ZUS i US w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania 

zobowiązań wobec tych jednostek. 

24) BieŜące uzgadnianie z księgowością naliczonego i przekazanego podatku i składki ZUS. 

25) Przygotowanie zestawień pomocniczych płacowych słuŜących do analiz ekonomicznych i 

sprawozdań. 
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26) BieŜące dokształcanie i śledzenie przepisów w zakresie prawidłowego naliczania 

wynagrodzeń i zasiłków. 

27) Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów płacowych i księgowych  

zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcją kancelaryjną. 

28) Współpraca z Głównym Księgowym w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej 

szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza za: 

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pienięŜnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad 

wykonywania budŜetu, gospodarki środkami pozabudŜetowymi i innymi będącymi w 

dyspozycji szkoły, 

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę, 

c) wykonywaniu miesięcznych, kwartalnych, rocznych sprawozdań finansowych (m. in. 

Bilans Rachunku Zysków i Strat) 

29) Wykonywanie innych czynności słuŜbowych zleconych przez dyrektora w toku bieŜącej 

pracy. 

 

§ 64 

3. W  Zespole zatrudniony jest starszy specjalista ds. bhp.  

4. Do zadań starszego specjalisty ds. bhp naleŜy w szczególności:                                                       

1) Prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP i przepisów przeciwpoŜarowych. 

2) wdraŜanie odpowiednich procedur w zakresie ochrony ppoŜ, ochrony środowiska oraz 

BHP. 

3) Ocena warunków pracy w zakresie bhp i ppoŜ. w zakładzie 

4) Organizacja szkoleń z zakresu bhp, ppoŜ. i pierwszej pomocy przedmedycznej. 

5) Udział w ustalaniu okoliczności przyczyn wypadków przy pracy. 

6) Kontakty z działami firmy, instytucjami zewnętrznymi i organami nadzoru w zakresie 

przestrzegania BHP i ppoŜ. 

7) Udział w wewnętrznych projektach szkoły w zakresie BHP. 

8) Prowadzenie dokumentacji związanej z ryzykiem zawodowym pracowników. 

9) Prowadzenie dokumentacji oraz wszystkich spraw związanych z obroną cywilną. 

10) Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagroŜeniach zawodowych. 
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11) Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12) Prowadzenie okresowych ocen i analiz stanu bezpieczeństwa pracy. 

13) Współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

pracownikami. 

14) Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

15) Realizacja pozostałych zadań określonych przepisami prawa. 

16) Wykonywanie innych czynności słuŜbowych zleconych przez dyrektora szkoły w toku 

bieŜącej pracy. 

 

§ 65 

1. W  Zespole zatrudniony jest konserwator.  

2. Do zadań konserwatora naleŜy w szczególności: 

1) Systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez dokonywanie 

przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, komunikacyjnych i obiektów 

sportowych. 

2) Kontrola, obsługa i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych działających w 

szkole: wodno – kanalizacyjnych, grzewczych, elektroenergetycznych oraz dbanie o 

sprawny stan instalacji klimatyzacyjnych. 

3) Systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie remontów bieŜących zgłaszanych 

przez pracowników szkoły oraz zapisanych w zeszycie remontów. 

4) Zabezpieczanie budynku przed stratami ciepła, uzupełnianie brakujących Ŝarówek, 

sprawowanie opieki nad bezpiecznikami instalacji elektrycznej. 

5) Wykonywanie innych prac remontowo – budowlanych, niewymagających 

specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zleconych przez dyrektora szkoły, kierownika 

gospodarczego i bhp. 

6) Drobne prace malarskie. 

7) Troska o wyposaŜenie warsztatu w niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie 

zakupów, uzgadnianie z kierownikiem zamówień potrzebnych materiałów. 

8) Utrzymanie porządku i czystości w swoim miejscu pracy. 
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9) Wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami bhp. 

10) Koszenie trawników na terenie boiska szkolnego i terenów przylegających  do budynku 

szkolnego. 

11) OdśnieŜanie terenu wokół szkoły w okresie zimowym. 

12) Rejestrowanie wykonywanych prac w zeszycie znajdującym się u sekretarza szkoły. 

13) Dbanie o stan kluczy oraz wykonywanie duplikatów kluczy. 

14) Naprawi  i konserwuje sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

15) Znajomość przepisów regulujących obsługę wymienników ciepła, instalacji bhp i p. poŜ. , 

respektuje Regulamin Pracy który obowiązuje w szkole i stosuje przepisy Kodeksu Pracy. 

 

§ 66 

1. W  Zespole zatrudnione są sprzątaczki.  

2. Do zadań sprzątaczek naleŜy w szczególności: 

8) Sprzątać pomieszczenia na mokro z domieszką środków dezynfekujących. 

9) W przydzielonych pomieszczeniach w razie potrzeby pastować podłogi, codziennie 

wysypywać śmieci, podlewać kwiaty, w razie potrzeby czyścić okna, myć kwiaty, 

codziennie czyścić urządzenia sanitarne.. 

10) Po zakończeniu sprzątania zamknąć okna, zgasić niezbędne światła. 

11) Dbać o oszczędność światła i wody. 

12) Nie wolno w godzinach pracy opuszczać stanowiska pracy bez uprzedniego uzyskania 

zgody Dyrekcji Szkoły. 

13) Obowiązkowo przestrzegać przepisów bhp i p. poŜ. i sanitarnych. 

14) Obowiązkowo przestrzegać terminowego pełnienia obowiązków oraz przestrzegania 

dyscypliny pracy. 

15) Wykonywać inne prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie szkoły 

na zlecenie Dyrekcji Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ  IX 

UCZNIOWIE ZESPOŁU I RODZICE 
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§ 67 

Zasady rekrutacji uczniów : 

1. Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół odbywa się na podstawie orzeczenia, opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, opinii przydzielonego wyrokiem sądu kuratora sądowego oraz na 

wniosek rodziców i opiekunów prawnych.  

2. Do Zespołu mogą być przyjęci uczniowie: 

1) niedostosowani społecznie, zagroŜeni niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami 

zachowania, zagroŜeni uzaleŜnieniem,  

2) uczniowie z wieloletnimi opóźnieniami, z deficytami emocjonalnymi i intelektualnymi, którzy 

nie mają moŜliwości kontynuowania nauki w szkołach macierzystych,  

3) uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych, 

4) wychowankowie pogotowia opiekuńczego, domów dziecka i innych placówek opiekuńczo- 

wychowawczych, 

5) z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju 

3. Dokumentacja związana z rekrutacją do Szkoły Podstawowej nr 30: 

6) świadectwo szkolne 

7) odpis arkusza ocen z poprzedniej szkoły, 

8) orzeczenie, opinia lub inna posiadana dokumentacja związana z rozwojem psychofizycznym i 

funkcjonowaniem ucznia, 

9) podanie i kwestionariusz wypełniony przez rodzica (opiekuna prawnego),  

10) świadectwo zdrowia, 

11) 1 zdjęcie, 

12) kontrakt. 

4. Dokumentacja związana z rekrutacją do Publicznego Gimnazjum nr 23: 

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

2) oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej, 

3) w przypadku klas drugiej i trzeciej świadectwo z klasy niŜszej oraz arkusz ocen ze szkoły 

macierzystej, 

4) orzeczenie, opinia lub inna posiadana dokumentacja związana z rozwojem psychofizycznym i 

funkcjonowaniem ucznia, 
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5) podanie i kwestionariusz wypełniony przez rodzica (opiekuna prawnego), 

6) świadectwo zdrowia, 

7) 1 zdjęcie, 

8) kontrakt. 

 

§ 68 

Uczniowie szkoły: 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i 

poszanowanie jego godności, 

3) informacji na temat zakresu wymagań i metod nauczania, 

4) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,  

5) sprawiedliwej i jawnej oceny, 

6) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

7) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 

8) swobody wyraŜania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących Ŝycia Zespołu, a takŜe 

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

9) poszanowanie swej godności, 

10) rozwijania zainteresowań i talentów, 

11) indywidualizacji wymagań edukacyjnych do moŜliwości rozwojowych ucznia , 

12) korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej specjalistycznej, 

13) odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora Zespołu, 

14) dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia), 

15) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 

obowiązujących regulaminów. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

a) zachowania się w kaŜdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 
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b) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, w Ŝyciu szkoły i 

Zespołu, 

c) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, 

d) uzupełniania braków wynikających z nieobecności na zajęciach szkolnych, 

e) uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych lub innych dodatkowych (zgodnie ze 

wskazaniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej 

lub zakwalifikowaniem przez psychologa , pedagoga, logopedę w Zespole), 

f) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom Zespołu, 

g) przybywania punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, 

h) wystrzegania  się nałogów, 

i) przestrzegania higieny osobistej, 

j) szanowania i chronienia mienia Zespołu, a wyrządzone szkody naprawiania materialnie, 

k) przestrzegania zasad kultury i współŜycia społecznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i pozostałych pracowników Zespołu, 

l) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz 

ustaleniom samorządu uczniowskiego, 

m) usprawiedliwiania (na podstawie zwolnienia od rodziców, lekarskiego i inne) kaŜdej 

nieobecności niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niŜ tydzień od 

ostatniego dnia nieobecności; po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę 

za nieusprawiedliwione.  

n) w okresie ustalonym przez dyrektora szkoły kaŜdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni; w 

szatni nie wolno przebywać dłuŜej niŜ wymaga tego zmiana odzieŜy. 

o) noszenia skromnego, schludnego stroju.   

3. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren Zespołu środków zagraŜających zdrowiu i Ŝyciu. 

4. Uczniom zabrania się w szkole i poza nią palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych i 

uŜywania narkotyków, środków zmieniających świadomość, oraz psychoaktywnych. 

5. Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły podczas przerw, zajęć dydaktycznych 

i imprez szkolnych. 

6. Zakazuje się uczniom uŜywania telefonów komórkowych w trakcie zajęć lekcyjnych. 

7. Ucznia nagradza się za: 
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1) rzetelną naukę i wzorową postawę, 

2) wybitne osiągnięcia,  

3) pracę społeczną,  

4) dzielność i odwagę. 

8. Nagroda moŜe być przyznawana w następujących formach: 

1) pochwały wychowawcy lub nauczyciela wobec klasy, 

2) pochwały dyrektora wobec uczniów i nauczycieli, 

3) pochwały (pisemna adnotacja w zeszycie ucznia), 

4) wyróŜnienia,  

5) dyplomu uznania, 

6) listu pochwalnego dla rodziców, 

7) nagrody rzeczowej. 

9. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na 

świadectwie szkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Za nieprzestrzeganie Statutu Zespołu  Szkół Nr 17 oraz innych przepisów i zarządzeń ucznia 

kaŜe się w zaleŜności od przewinienia:  

1) upomnieniem wychowawcy lub nauczyciela,  

2) upomnienie pisemne wychowawcy z powiadomieniem listownym rodziców, 

3) upomnieniem dyrektora szkoły, 

4)  naganą dyrektora szkoły z powiadomieniem listownym rodziców, opiekunów prawnych i 

kuratorów sądowych, 

5) zakaz uczestniczenia w imprezach szkolnych, 

6) przeniesienie do klasy równorzędnej, 

7) obniŜeniem oceny ze sprawowania, 

8) wnioskowanie do rodziców o przeniesienie dziecka do innej placówki. 

11. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest frekwencja na zajęciach dydaktycznych. W 

przypadku nieobecność ucznia w szkole dłuŜej niŜ 1 tydzień, bez usprawiedliwienia od lekarza 

lub rodzica, naleŜy podjąć następujące działania: 
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a) kontakt wychowawcy z rodzicem (opiekunem) poprzez rozmowę telefoniczną lub 

osobistą wizytę w domu podopiecznego, udzielanie informacji o nieobecnościach 

potwierdzone podpisem rodziców (opiekunów) w dzienniku, 

b) wychowawca prowadzi rozmowę z uczniem w obecności rodziców (opiekunów), 

w trakcie którego zawiera kontrakt określający warunki poprawy frekwencji ucznia 

na zajęciach,  

c) skierowanie ucznia na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z 

informacją o problemie, 

d) dalsza obserwacja ucznia, 

e) w przypadku wyeliminowania problemu uczeń powinien być nagrodzony np. 

pochwałą do rodziców, na forum klasy, ocena zachowania, 

f) w przypadku braku poprawy zaistniałej sytuacji wychowawca przekazuje do 

pedagoga  

- wykaz uczniów z podaną informacją o skali problemu, 

- informacja o podjętych przez siebie działaniach i efektach, 

- informacja o sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia, 

g) kolejna rozmowa z uczniem, rodzicami i pedagogiem szkolnym – wizyta domowa 

(w przypadku, kiedy dziecko nadal nie uczęszcza do szkoły), po wcześniejszym 

uzgodnieniu z rodzicami, 

h) jeŜeli współpraca z rodzicami nie przynosi efektów, a nieobecność trwa nadal ( 2 

tygodnie nieusprawiedliwionej nieobecności) pedagog w imieniu dyrektora wysyła 

pisemne wezwanie o posyłanie dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu, z 

informacją, Ŝe niespełnianie obowiązku szkolnego jest zagroŜone skierowaniem 

sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (upomnienie), 

i) w przypadku niezastosowania się rodziców do wezwania, mimo upływu 

wyznaczonego w upomnieniu terminu, dyrektor szkoły powiadamia Dyrektora 

Szkoły obwodu w którym mieszka uczeń o braku realizacji obowiązku szkolnego ( 

do powiadomienia dołącza się dowód doręczenia upomnienia), 

12. Uczeń powinien dbać o kulturę i czystość języka polskiego oraz nie ulegać nałogom: 
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j) jeŜeli uczeń uŜywa wulgarnego słownictwa wówczas nauczyciel, który jest 

świadkiem wydarzenia udziela uczniowi upomnienia i powiadamia o tym 

wychowawcę, 

k) w przypadku powtórzenia się sytuacji wychowawca klasy udziela uczniowi 

upomnienia wobec klasy i powiadamia pedagoga szkolnego, 

l) kolejny przypadek uŜycia wulgarnego słownictwa kaŜe dyrektor szkoły poprzez 

udzielenie uczniowi nagany wobec społeczności szkolnej z powiadomieniem 

rodziców, opiekunów prawnych, 

m) w przypadku palenia przez ucznia tytoniu na terenie szkoły nauczyciel będący 

świadkiem wydarzenia informuje o nim wychowawcę klasy, który udziela 

uczniowi upomnienia wobec klasy i powiadamia pedagoga szkolnego, 

n) jeŜeli powyŜszy czyn ma miejsce po raz drugi uczeń jest karany przez dyrektora 

szkoły udzieleniem nagany wobec społeczności szkolnej z powiadomieniem 

rodziców, opiekunów prawnych. 

13. KaŜdy uczeń powinien dbać o mienie szkolne. Za nie wywiązywanie się z tego obowiązku jest 

on karany w zaleŜności od rozmiaru i szkodliwości czynu: 

a) w przypadku mniejszej szkodliwości np. pisanie po ławkach, ścianach itp., 

nauczyciel lub wychowawca klasy udziela uczniowi upomnienia. Uczeń 

zobowiązany jest naprawić wyrządzoną szkodę na koszt własny (rodziców, 

opiekunów prawnych), 

b) jeŜeli uczeń niszczy mienie szkolne ponownie fakt ten zostaje odnotowany w 

dzienniku, 

c) w przypadku większej szkodliwości np., łamanie krzeseł, niszczenie pomocy 

naukowych, elewacji, sprzętów w sanitariatach itp., uczeń karany jest naganą 

dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej. Winny powyŜszego czynu 

zobowiązany jest naprawić szkodę na koszt własny (rodziców, opiekunów 

prawnych). O fakcie który zostaje odnotowany w dzienniku powiadamiani są 

rodzice ucznia i pedagog szkolny.  

14. Akt ukarania przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora szkoły odnotowuje się 

kaŜdorazowo w dzienniku lekcyjnym:   
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a) uczeń, który otrzymał od 3 do 5 uwag negatywnych w semestrze odnotowanych w  

dzienniku, lecz nie otrzymał nagany od dyrektora szkoły nie moŜe uzyskać oceny z 

zachowania wyŜszej niŜ dobra; o zaistniałej sytuacji wychowawca  klasy 

powiadamia pedagoga szkolnego,       

b) uczeń , który posiada 6 uwag w semestrze odnotowanych w dzienniku otrzymuje 

naganę od dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej; uczeń ten nie moŜe 

uzyskać oceny z zachowania wyŜszej niŜ nieodpowiednia. JeŜeli zachowanie 

ucznia nie ulega poprawie /zmianie/ i nadal postępuje niezgodnie z 

postanowieniami statutu , otrzymuje ocenę naganną z zachowania. Ponadto ucznia 

moŜna dodatkowo ukarać  zakazem uczestnictwa w imprezach szkolnych, 

ewentualnie dodatkowo przeniesieniem do równorzędnej klasy lub       

wnioskowaniem do rodziców/opiekunów prawnych/ o przeniesienie do innej 

placówki. 

c)   uczeń z prawomocnym skazującym wyrokiem sądowym otrzymuje ocenę 

naganną z zachowania.  

15. JeŜeli zachowanie ucznia wchodzi w kolizję z prawem zastosowanie mają „Procedury 

postępowania interwencyjnego w przypadku występowania zachowań ryzykownych w Zespole 

Szkół nr 17 w Białymstoku”  oraz „Instrukcje i wytyczne w zakresie wystąpienia zagroŜeń i 

sytuacji kryzysowych”.  

16. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku nieprzestrzegania regulaminu szkoły określa 

„System kar i nagród”. 

17. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor moŜe, w drodze decyzji,  skreślić ucznia 

z listy uczniów, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, w przypadku: 

1) nieusprawiedliwionym nieuczęszczaniem ucznia do szkoły, w tym takŜe z powodu pobytu w 

areszcie śledczym decyzją sądu. 

2) skazaniem ucznia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo. 

3) prostytuowaniem lub czerpaniem korzyści z prostytucji. 

4)  naruszeniem nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźbą karalną względem 

uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie 

szkoły. 
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5) zaborem lub zniszczeniem mienia szkoły lub osób. 

6) wywieraniem szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów nauczycieli i 

innych pracowników szkoły. 

7) przebywaniem na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków oraz 

posiadaniem, przechowywaniem czy rozprowadzaniem alkoholu lub narkotyków.  

8) świadomym i nagminnym naruszaniem obowiązków ucznia określonych w Statucie. 

18. Przepis ust. 16 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem nauki. Dyrektor  moŜe wnioskować 

do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku nie przestrzegania przez ucznia 

Statutu po zastosowaniu wobec niego innych środków dyscyplinujących. 

19. Podstawowe czynności przy podejmowaniu decyzji o skreśleniu ucznia z listy: 

a) sporządzenie notatki słuŜbowej o incydencie, ewentualnie załączenie protokołu zeznań 

świadków i innych koniecznych dowodów, 

b) sprawdzenie czy dane wykroczenie lub przestępstwo zostało uwzględnione w Statucie szkoły 

jako przypadek, który upowaŜnia do podjęcia decyzji o skreśleniu, 

c) zebranie wszystkich dowodów w sprawie, w tym opinii i wyjaśnień stron (szczególnie ucznia i 

jego rodziców), 

d) poinformowanie ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. wychowawcy lub 

pedagoga szkolnego), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko błędy w 

postępowaniu ucznia, ale takŜe jego cechy pozytywne i okoliczności łagodzące, 

e) przeprowadzenie dyskusji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, czy wykorzystane zostały 

wszystkie moŜliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy nakładano 

wcześniej na ucznia mniejsze kary i czy przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze i czy 

udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zawarcie wniosków i uzgodnień w 

protokole rady Pedagogicznej, 

f) podjęcie uchwały dotyczącej skreślenia – zgodnie z regulaminem rady Pedagogicznej, 

g) przedstawienie treści uchwały rady Pedagogicznej Samorządowi Uczniowskiemu – 

sformułowanie pisemnej opinii samorządu uczniowskiego w tej sprawie, 

h) poinformowanie ucznia lub jego rodziców (jeŜeli uczeń nie jest pełnoletni) o prawie do 

wglądu w dokumentację sprawy i ustosunkowania się do dowodów, 

i) podjęcie przez dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy – zgodnie z wymogami KPA, 
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j) dostarczenie decyzji uczniowi lub jego rodzicom i poinformowanie ich o prawie do 

odwołania.  

 

§ 69 

1. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy określa „Procedura 

skreślenia ucznia z listy uczniów” 

2. Od kaŜdej wymierzonej kary uczeń moŜe się odwołać w formie pisemnej do dyrektora 

Zespołu w terminie czternastu dni. Przed podjęciem rozstrzygnięcia dyrektor zasięga opinii 

Rady Pedagogicznej. 

3. O kaŜdej nagrodzie ucznia i nałoŜonej karze dyrektor informuje rodziców (opiekunów 

prawnych). 

4. Uczeń (jego rodzice bądź prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary 

wymierzonej przez Dyrektora Zespołu pisemnie do Podlaskiego Kuratora Oświaty , za 

pośrednictwem dyrektora Zespołu, w terminie 14 dni od daty wymierzenia kary.   

5. Warunki pobytu ucznia w Zespole reguluje regulamin Zespołu. 

 

§ 70 

1. Rodzice (opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania, profilaktyki 

i kształcenia dzieci. 

2. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązki: 

1) przestrzeganie realizowania obowiązku szkolnego przez ucznia, 

2) respektowania decyzji i innych postanowień organów szkoły dotyczących uczniów, 

3) kontaktowania się z wychowawcą klasy, do której uczęszcza dziecko, z nauczycielami 

uczącymi w tej klasie, w przypadkach koniecznych z dyrektorem Zespołu, 

4) uczestniczenia w zebraniach klasowych lub innych spotkaniach organizowanych na wniosek 

wychowawcy, nauczycieli uczących lud dyrektora Zespołu, 

5) rodzice uczniów (opiekunowie), którzy byli nieobecni na spotkaniach rodziców mają 

obowiązek skontaktowania się z wychowawcą klasy w celu zorientowania się w 

wystawionych (proponowanych) ocenach ucznia,   
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6) rodzice (opiekunowie) mają obowiązek usprawiedliwić pisemnie kaŜdą nieobecność ucznia w 

terminie 7 dni licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności są 

uznawane przez wychowawcę za nieusprawiedliwione, 

7) rodzice (opiekunowie) mają obowiązek wyposaŜenia dziecka w niezbędne pomoce 

dydaktyczne zalecane przez szkolę (podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, strój 

gimnastyczny), 

8) rodzice (opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich 

dziecko na terenie Zespołu. 

3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do: 

1) poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i placówce, 

2) systematycznej informacji o postępach w nauce i zachowaniu swojego dziecka oraz w 

sprawach dalszego kształcenia dziecka, 

3) uzyskania informacji o ocenach śródrocznych i rocznych oraz do uzyskania informacji o 

egzaminach kwalifikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów wiadomości i umiejętności 

oraz moŜliwości uzyskania wyŜszej niŜ przewidywane roczne oceny kwalifikacyjne oraz 

składania wniosków o przeprowadzonych w/w egzaminów lub sprawdzianów zgodnie z 

trybem określonym w WSO, 

4) decydowania o uczestnictwie dziecka w lekcjach religii lub etyki 

5) decydowania o uczestnictwie dziecka w lekcjach wychowania do Ŝycia w rodzinie, 

6) ubiegania się o umoŜliwienie ich dziecku przydzielenia  w Zespole zajęć wyrównawczych, 

logopedycznych, reedukacyjnych i innych, jeŜeli wymaga tego dobro dziecka. 

 

§ 71 

1. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – od momentu jego przyjścia do szkoły, do 

momentu jego wyjścia ze szkoły. 

2. Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły (godziny te naleŜy ustalić z 

rodzicami). 

3. Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów 

ujęty w planie organizacji szkoły. 

4. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych. 
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5. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest moŜliwe pod 

warunkiem, Ŝe dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny 

pracownik szkoły. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie 

grup uczniów (równieŜ całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą. 

7. Ucznia moŜe zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia 

oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

8. Nauczyciel nie moŜe wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej 

opieki. 

9. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego 

nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem. 

10. Uczniów moŜna zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim 

powiadomieniu rodziców. 
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ROZDZIAŁ X A 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

 

§ 72 

1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, określoną w 

załączniku nr 2 do Rozporządzenia  MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół ( Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz.18) stosuje się, począwszy od roku 2009/2010 w 

klasach I szkoły podstawowej. 

2. W pozostałych klasach szkoły podstawowej, do zakończenia cyklu kształcenia stosuje się 

dotychczasową podstawę programową dla szkół podstawowych. 

3. W  latach szkolnych 2009/2010 - 2013/2014 po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Pedagogicznej, odpowiednio w klasach IV –VI  dla przedmiotów wychowanie fizyczne, 

etyka i język angielski stosuje się podstawę programową, jak w ust.1. 

4. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów, określoną w załączniku nr 4 

do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół                  

( Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz.18) stosuje się , począwszy od roku 2009/2010 w klasach I 

gimnazjum. 

5. W pozostałych klasach gimnazjum, do zakończenia cyklu kształcenia stosuje się 

dotychczasową podstawę programową 

6. W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 w klasach II i III gimnazjum, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, odpowiednio w klasach II i III wprowadza się 

podstawę programową, jak w ust. 4 w nauczaniu wychowania fizycznego. 
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ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 

§ 73 

1. Zespół uŜywa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 74 

1. Akta czynne placówki prowadzą pracownicy ekonomiczno-administracyjni. 

2. Dokumentacja pedagogiczna (dydaktyczno-wychowawcza) prowadzona jest przez nauczycieli i 

dyrekcję Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Akta nieczynne przechowywane są w archiwum Zespołu. 

4. Akta i dokumentacja wymienione w punktach 1-3 prowadzone są i przechowywane według 

odrębnych przepisów. 

 

§ 75 

1. Zmiany w niniejszym statucie następują w drodze uchwały Rady Pedagogicznej przyjętej zwykłą 

większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 regulaminowego jej składu. 

2. Z wnioskiem dokonania zmian w statucie mogą wystąpić do Rady Pedagogicznej organy 

Zespołu. 

 

Statut wchodzi w Ŝycie z dniem  19.11.2009 r  po ostatniej nowelizacji.  

 

§ 76 

Rada Pedagogiczna Zespołu upowaŜnia dyrektora Zespołu do ogłaszania tekstu jednolitego 

Statutu po kolejnych czterech nowelizacjach.  

 

 


