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                                                                        Załącznik do Uchwały Nr 7/2015/2016 

                                                                                   Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2015r. 

                                                                    

 

 

 

STATUT 

 

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH 

 

W SYPNIEWIE 

 

Tekst jednolity po nowelizacji zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie. 

2. W skład Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie zwanego dalej „Zespołem 

Szkół” wchodzą: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. por. Tadeusza Janeczko, 

2) Publiczne Gimnazjum 

3. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek położony w Sypniewie przy ul. Szkolnej 1. 

4. Na pieczęciach używane są nazwy: 

1) Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. por. Tadeusza Janeczko 

2) Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie 

Publiczne Gimnazjum 

5. Na stemplu: 

      Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie 

Sypniewo, 64-915 Jastrowie 

 ul. Szkolna1 

 tel. 0 67 266-12-07 

 

Inne informacje o Zespole Szkół 

 

§ 2 

1. Cykl kształcenia trwa: 

1) w szkole podstawowej – 6 lat 

2) w gimnazjum – 3 lata 

2. skreślony. 

3. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina i Miasto Jastrowie. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty  

w Poznaniu.   
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§3 

1. Zespół Szkół jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie                    

z wymogami ustawy o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Szkół jest roczny plan finansowy zwany 

„planem finansowym jednostki budżetowej”. 

3. Zespół Szkół prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

     

Cele i zadania Zespołu Szkół 

 

§ 4 

1. Działalność edukacyjna Zespołu Szkół jest określana przez: 

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który uwzględniając wymiar 

wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego, 

2) Program Wychowawczy Zespołu Szkół, który opisuje w sposób całościowy    

wszystkie treści oraz działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany 

przez  wszystkich  nauczycieli, 

3) Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb        

danego środowiska, opisujący w sposób całościowy wszystkie treści i działania                 

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

 

§ 5 

Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty                           

oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectw 

ukończenia: 

1) szkoły podstawowej, 

2) gimnazjum, 

2. Umożliwia absolwentom poznanie wymaganych pojęć i zdobycie rzetelnej wiedzy          

na  poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia. 

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań, 

stosownie do warunków Zespołu Szkół i wieku ucznia poprzez: 

1) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów, 

2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowania uczniów, 

3) realizowanie programu wychowawczego w każdej ze szkół Zespołu Szkół. 

4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez: 

1) organizowanie zajęć świetlicowych po zgłoszeniu takiej potrzeby przez 

rodziców dla grupy do 25 uczniów, 

2) umożliwienie spożywania posiłków, 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych, 

4) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowo dla niektórych 

grup uczniów zajęć w celu wyrównywania wiedzy, 

5) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej. 
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Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez 

Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Jastrowiu oraz w miarę posiadanych środków 

finansowych. 

5. Wychowuje uczniów w duchu pełnej tolerancji światopoglądowej oraz zasad  

humanistycznych ideałów demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości  

społecznej.                

§ 6 

Realizując cele i zadania określone w § 5, Zespół Szkół : 

1. Umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej            

i religijnej, prowadząc: 

1) naukę w języku ojczystym, 

2) naukę religii lub etyki. 

2. Zapewnia uczniom zdobywanie wiedzy na odpowiednim poziomie: 

1) nowatorstwo pedagogiczne, 

2) indywidualne programy nauczania dla uczniów wybitnie zdolnych, 

3) zajęcia i stałe kontakty z pracownikami szkół ponadpodstawowych                              

i ponadgimnazjalnych oraz innymi placówkami naukowo-badawczymi.     

4) zapewnia się możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież 

niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem 

społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

oraz predyspozycjami 

3. Zapewnia możliwie optymalne warunki umożliwiające rozwój fizyczny i zdrowie       

uczniów  wykorzystując obiekty  sportowe. 

4. Kształtuje właściwą i patriotyczną postawę uczniów, poszanowanie postępowych         

i trwałych wartości moralnych, kulturę powszechną, narodową i przekonania religijne. 

5. Przygotowuje uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, 

poszanowania osobowości własnej i drugich, a w związku z tym do świadomego, 

samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu osobistym, 

rodzinnym i kulturalnym.      

§ 7 

1. Szkoła w zakresie nauczania, zapewnia uczniom w szczególności: 

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania                        

ze zrozumieniem, 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie      

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,  

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania         

przekazywanych  treści, 

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności                           

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

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą         

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

i siebie, 

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 
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8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury      

europejskiej. 

2. W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej 

wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach 

współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania 

następujących  umiejętności: 

1) planowania organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz 

większej odpowiedzialności, 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego 

punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, 

3) poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 

4) przygotowania do publicznych wystąpień, 

5) poznania języków obcych w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie 

się, 

6) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi      

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, 

skutecznego  działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 

7) rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 

8) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz       

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

9) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy  oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń      

i nawyków, 

10) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 

11) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów      

i problemów społecznych. 

3. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki     

rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności: 

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego                        

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym, duchowym), 

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna w świecie, 

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów         

szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie, 

4)  stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze         

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego                         

z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, 

wolność  własną  z wolnością innych, 

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich  

celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca                       

w  świecie, 

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego  jako podstawy życia społecznego oraz         

przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej  i w państwie                     

w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 
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patriotycznych, 

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania 

wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia 

ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli 

i rodziców. 

 

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Zespołu Szkół. 

 

§ 8 

1. Zespół Szkół określa sposób wykonywania zadań opiekuńczych odpowiednio               

do wieku  uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem  obowiązujących   

w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny. 

2. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada Zespół Szkół, od momentu jego przyjścia do 

szkoły  do momentu jego wyjścia ze szkoły. 

2a.W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek 

szkolny i jego otoczenie jest objęte nadzorem kamer CCTV. 

2b.Obecność systemu monitoringu wizyjnego w szkole ma nie tylko zapewniać 

bezpieczeństwo uczniom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie 

szkoły, ale również rozbudzać samodyscyplinę i wymuszać bardziej kulturalne                          

i przemyślane zachowania wynikające ze świadomości bycia obserwowanym. 

2c. Do bieżących przeglądów zapisów z kamer szkolnego systemu monitoringu 

wizyjnego jest upoważniony dyrektor szkoły i pedagog. 

2d. O udostępnieniu zapisu innym osobom decyduje każdorazowo dyrektor szkoły. 

2e. Zapis ten może być udostępniony: 

1) wychowawcom klas, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych 

oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie, 

2) pedagogowi szkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez 

monitoring formom niedostosowania społecznego uczniów,                               

ich zachowaniom dysfunkcyjnym, a także udzielania właściwej pomocy 

ofiarom szkolnej przemocy, 

3) uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki, 

akty chuligaństwa, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże itp. 

Zarejestrowały kamery w celu udowodnienia mu takiego zachowania                    

i podjęcia działań interwencyjnych i wychowawczych, 

4) rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu 

niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia 

wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo opiekuńczych. 

2f. W przypadku zaistnienia wykroczenia lub przestępstwa dyrektor szkoły udostępnia 

zapis monitoringu funkcjonariuszom Policja, Prokuratury lub Sądu. 

2g. Zarejestrowanie przez system monitoringu niewłaściwe czy też naganne zachowania 

      ucznia mogą być podstawą do obniżenia mu oceny z zachowania. 

     2h. Zapis wiadomości na monitoringu jest przechowywany nie krócej niż 30 dni.    

           Wydarzenia zgrywane na płytę z dokładnym opisem zdarzenia są przechowywane 
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           w kasie pancernej. 

3. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu Zespołu Szkół. 

4. Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły                       

( godziny te należy uzgodnić z rodzicami). 

5. Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły o godz.7:50, a dojeżdżający środkami 

komunikacji spędzają czas w świetlicy szkolnej, pod opieką nauczyciela. 

6. Uczniowie, którzy ukończyli lekcje odjeżdżają pierwszym kursem. 

7. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela ( wyjście w trakcie zajęć), jest możliwe 

pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie inny 

pracownik szkoły.  

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( choroba nauczyciela), dopuszczalne jest 

łączenie grup uczniów ( również całych klas) i przekazywanie jednemu nauczycielowi 

opieki nad taką grupą. 

9. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor Zespołu Szkół, wychowawca klasy lub  

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym 

podano przyczynę zwolnienia. 

    10.Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu                 

odpowiedniej opieki. 

    11. skreślony. 

    12. Opiekę nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel przedmiotu, przed  

           lekcjami  i na przerwach międzylekcyjnych  nauczyciele pełniący dyżur. 

        13. Nauczyciel pełni dyżur w czasie przerw szkolnych  zgodnie z ustaleniami na dany rok    

szkolny. Sposób sprawowania dyżuru i obowiązki nauczyciela dyżurującego zawarte są 

          w Regulaminie dyżurów. 

    14.Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole Szkół podczas zajęć   

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel 

organizujący zajęcia. 

    15.W czasie imprez nadobowiązkowych i pozalekcyjnych rodzice winni    

współuczestniczyć w opiece nad wychowankami Zespołu Szkół w roli asystentów 

wychowawcy. 

16. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu Szkół w trakcie wycieczek   

organizowanych przez Zespół Szkół  sprawuje wychowawca wraz z opiekunami. 

 

Baza Zespołu Szkół 

 

§ 9 

Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół posiada następujące powierzchnie: 

1. 11 sal dydaktycznych 

2. pracownię komputerową z dostępem do Internetu 

3. salę gimnastyczną wraz z zapleczem i boisko 

4. bibliotekę  z Centrum Multimedialnym 

5. sekretariat 

6. gabinet dla dyrektora 

7. gabinet dla wicedyrektora 
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8. gabinet pedagoga 

9. księgowość 

10. świetlicę 

11. archiwum 

§10 

1. Zadania szkoły  realizowane są przy pełnym współdziałaniu domu rodzinnego lub 

  opiekuńczego w procesie edukacji i wychowania uczniów. 

 

Organizacja Zespołu Szkół 

 

                                                          § 11 

1. Rok szkolny trwa od 1 września każdego roku do 31 sierpnia następnego roku. 

1a. Obowiązują dwa okresy: 

 1) I - jesienno – zimowy – od początku roku szkolnego do końca stycznia,                       

a w przypadku gdy ferie zaczynają się w styczniu, to do ostatniego dnia zajęć 

dydaktycznych przed okresem feryjnym ogłoszonym przez MEN, 

  2) II - wiosenno – letni – od 1 lutego, a w przypadku gdy ferie zaczynają się                    

w styczniu, od zakończenia ferii do ostatniego piątku czerwca. 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy  Ministerstwa Edukacji 

Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. 

3. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców                           

i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły, 

może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych   w wymiarze: 

1) w szkole podstawowej – do 6 dni 

2) w gimnazjum – do 8 dni 

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych mogą być ustalone: 

1) w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio: 

a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 

b) egzamin  przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 

2) w dni świąt religijnych, nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy  szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

5. Dyrektor szkoły w terminie do 30 września informuje, nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców( prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych 

dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Dni wolne podaje się do planu pracy szkoły. 

6. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne szkoły informacji     

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

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

tych informacji. 
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§ 12 

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

określają arkusze organizacyjne szkoły wraz z aneksami opracowane przez dyrektora   

Zespołu Szkół  z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania na podstawie ramowego   

planu nauczania. 

2. Projekt arkusza organizacji opracowuje dyrektor Zespołu Szkół do dnia 30 kwietnia   

każdego roku , a zatwierdza organ prowadzący w terminie do 30 maja danego roku. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonywania zmian                    

w arkuszu   organizacji w formie aneksu za zgodą organu prowadzącego Zespół Szkół. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Zespołu Szkół ustala   

tygodniowy rozkład zajęć . 

5. Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. 

6. Tygodniowy rozkład zajęć określa organizację stałych, obowiązkowych                               

i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

                                                                        § 13 

Zespół Szkół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli                           

oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na 

podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego 

zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą. 

 

§ 14 

1. W Zespole Szkół mogą być prowadzone klasy autorskie oraz klasy uczące się   

programami  autorskimi z poszczególnych przedmiotów. 

2. W szkole mogą być tworzone oddziały specjalne i integracyjne zgodnie z odrębnymi   

przepisami, uwzględniające specyficzne warunki szkoły. 

 

                                                                       § 15 

1. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział. Liczba uczniów w oddziale              

w zasadzie nie powinna być większa niż 35. Uczniowie ci w jednorocznym kursie  

nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych,  

przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawów programów 

dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN albo program 

nauczania zmodyfikowanego przez nauczyciela lub autorskiego programu nauczania     

i zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną. 

1a.Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

       1b.W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia 

zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady 

oddziałowej, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, dzieli dany oddział, jeżeli liczba 

uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 1a. 
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 1c. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 1a, zwiększając 

liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 1a na wniosek rady 

oddziałowej, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, oraz po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. 

1d. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie 

więcej niż o 2 uczniów. 

1e. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona 

zgodnie z ust. 1b i 1c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera 

nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym 

oddziale. 

1f. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 1b i 1c, może 

funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

1g. Przepisy § 15 ustęp 1a-1g stosuje się w klasie III od roku szkolnego 2016/2017. 

2. Niektóre zajęcia w szkole mogą odbywać się z podziałem na grupy. 

3. Podziałów na grupy dokonuje się corocznie uwzględniając specyfikę kierunku 

nauczania, obowiązujące przepisy prawa oświatowego, bezpieczeństwo uczniów oraz 

możliwości finansowe szkoły. 

4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki       

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz techniki i ćwiczeń w tym       

laboratoryjnych  w oddziałach liczących  powyżej 30 uczniów. 

5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej              

niż 30uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ustępie 4, można 

dokonywać  za zgodą organu prowadzącego Zespół Szkół. 

6. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach prowadzone są w grupach liczących             

od 12 do 26 uczniów. 

7. Realizacja czwartej obowiązkowej godziny lekcyjnej może być prowadzona w formie      

obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. 

8. Dla uczniów o szczególnych predyspozycjach i uzdolnieniach szkoła może 

organizować: 

1) indywidualny proces nauczania w systemie lekcyjnym, 

     2)   indywidualny program lub tok nauczania jednego lub kilku przedmiotów, 

     3)  oddziały o autorskim programie nauczania, 

     4)  oddziały, w których prowadzone są innowacje lub eksperymenty pedagogiczne         

     5)   inne formy pracy, 

                                                     §16 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne                  

z zakresu kształcenia ogólnego. 

2) Dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa                

w pkt 1. 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania. 
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c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

e) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

1a. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także: nauka religii, 

zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej oraz zajęcia WDŻ. 

    1b. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust.1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za   

zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć, o których mowa w ust.1. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Zespołu Szkół  może odwołać 

zajęcia po uprzednim powiadomieniu ( jeżeli to możliwe) rodziców i organu 

prowadzącego. 

5. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych. 

6. W Zespole Szkół mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne – koła zainteresowań, 

koła przedmiotowe, nauczanie języków obcych i inne zajęcia nadobowiązkowe  

finansowane przez organ prowadzący w wymiarze ustalonym przez dyrektora Zespołu. 

7. Zajęcia, o których mowa w §15 ust.5 są organizowane przez Zespół Szkół w ramach 

posiadanych środków finansowych. 

8. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz zajęć obowiązkowych 

finansowana z budżetu Zespołu Szkół jest ustalana przez organ prowadzący                   

w porozumieniu  z dyrektorem Zespołu. 

9. Dla uczniów nie rokujących ukończenia gimnazjum w normalnym trybie można 

kierować do klasy przysposabiającej do pracy zawodowej w innej szkole.  

                                                                 

                                                     §17 

1. Ustala się następujące, podstawowe zasady organizacyjno-porządkowe sprawowani 

opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu Szkół  oraz w trakcie 

wycieczek  organizowanych przez szkołę: 

1) zgodę na zorganizowanie wycieczki wydaje dyrektor Zespołu Szkół, 

2) dla zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce ( imprezie)          

powinien być wyznaczony przez organizatorów kierownik, a w miarę 

potrzeby także i opiekunowie; osoby te są odpowiedzialne za stworzenie 

warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom,                  

oraz za sprawowanie ciągłego nadzoru nad  przestrzeganiem przez nich zasad 

bezpieczeństwa, 

3) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo- turystycznej udającej się            

poza teren Zespołu Szkół w obrębie Sypniewa, bez korzystania z publicznych 

środków transportu opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad 

klasą; z korzystaniem z publicznych środków  lokomocji – jedna osoba nad 

grupą 15 osób, 
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4) w przypadku wycieczki przedmiotowej lub krajoznawczo- turystycznej 

udającej się poza Sypniewo obowiązują poniższe zasady: 

a) dokumentację wstępną wycieczki jej organizator składa dyrektorowi na 

dwa tygodnie przed planową wycieczką; opiekę powinna sprawować 

jedna osoba nad grupą do 15 uczniów ( jeden opiekun na 10 uczniów, 

jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej), a kierownik winien mieć 

odpowiednie przygotowanie, 

b) kompletną dokumentację wycieczki należy złożyć u dyrektora Zespołu 

Szkół najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem wyjazdu, 

c) każdy wyjeżdżający uczeń musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców                   

(opiekunów )  na wyjazd oraz zapoznać się z regulaminem wycieczki, 

5) szczegółowe postanowienia dotyczące organizacji wycieczek krajoznawczych          

(miejscowych i zamiejscowych), a także zagranicznych regulują odrębne 

przepisy. 

2. Szkoła organizuje wyjazdy w ramach zielonej szkoły. Zasady organizowania określają 

Procedury dotyczące organizacji zielonej szkoły zatwierdzone przez dyrektora szkoły                  

po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców. 

 

Formy opieki i pomocy uczniom 

 

§ 18 

1. Zespół Szkół zapewnia wszystkim zainteresowanym uczniom możliwość spożycia 

posiłku. 

2. Uczeń wymagający szczególnej opieki w zakresie żywienia może być całkowicie 

zwolniony z opłaty. 

3. Bezpłatne dożywianie finansowane jest ze środków Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 

4. Uczniowie mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego lub pomocy materialnej 

w ramach stypendiów szkolnych ( w miarę posiadanych środków finansowych). 

5. Zespół Szkół współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, logopedą,                             

aby wspierać uczniów z trudnościami w nauce, w poprawnym zachowaniu  oraz 

uczniów zdolnych. 

6. Nauczyciele oferują pomoc, stosując zalecenia specjalisty oraz Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

7. W Zespole Szkół prowadzone są zajęcia dodatkowe ( koła zainteresowań, zajęcia 

wyrównawcze, korekcyjne) uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów. 

8. Uczniom dojeżdżającym zapewnia się opiekę w świetlicy szkolnej. 

9. W trosce o dobro dziecka nauczyciele opracowują Program Wychowawczy Zespołu 

Szkół uwzględniając potrzeby środowiskowe. 
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Uprawnienia rodziców 

 

§ 19 

1. Rodzice współdziałają z Zespołem Szkół w sprawach wychowania i kształcenia swych 

dzieci poprzez: 

1) bieżące kontakty, 

2) udział w spotkaniach okresowych, 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie                        

i  Zespole Szkół, 

2) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania, promowania oraz egzaminowania, 

3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka ( postępów w nauce, niepowodzeń      

i trudności w nauce, zachowania), 

4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych     

dzieci, 

5) uzyskania potrzebnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

6) wyrażania i przekazywania dyrektorowi oraz organowi nadzorującemu Zespół 

Szkół, opinii na temat pracy Zespołu Szkół. 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Zespołu Szkół, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

4) wspierania procesu nauczania i wychowania, 

5) systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy, 

6) udzielania Zespołowi Szkół, w miarę swoich możliwości, pomocy organizacyjnej      

i materialnej, 

7) uczestniczenia w spotkaniach ogólnych z wychowawcą i dowiadywania się                   

w sprawie  bieżących postępów w nauce i zachowaniu swego dziecka. 

4. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5. Rodzice tworzą w Zespole Szkół Radę Rodziców, w skład której wchodzą po jednym 

przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie 

rodziców uczniów danego oddziału.  

6. W każdej klasie tworzy się radę oddziałową, tzw. trójkę klasową, składającą się                              

z 3 rodziców uczniów uczęszczających do tego oddziału. 

7. Trójkę klasową wybiera się na głosowaniu tajnym na pierwszym zebraniu rodziców 

uczniów danego oddziału. 

8. Trójka klasowa: 

1) pomaga wychowawcy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w klasie, 

2) pomaga w organizacji imprez klasowych, 

3) wnioskuje do wychowawcy klasy w sprawach dotyczących danego oddziału. 

9. Zespół Szkół organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany 

informacji oraz dyskusji na temat pracy Zespołu Szkół. 
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10. Przedstawiciel rodziców reprezentuje klasę w Radzie Rodziców, wykonuje zadania 

przez nią przydzielone. 

11. Program wychowawczy i profilaktyki, uchwala Rada Rodziców w porozumieniu                

z Radą Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

 

Biblioteka Zespołu Szkół 

 

§ 20 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Biblioteka Zespołu Szkół jest centrum dydaktycznym i multimedialnym szkoły, 

służącym realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów i rozwoju czytelnictwa wśród 

uczniów, realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych szkoły oraz doskonalenia 

warsztatu pracy nauczyciela oraz w miarę możliwości popularyzowania wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Funkcje biblioteki: 

1) kształcąco- wychowawcza, 

2)  opiekuńczo- wychowawcza, 

3)  kulturalno – rekreacyjna. 

3. Z biblioteki mogą korzystać: 

1)  uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym, 

2)  nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół, 

3)  rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego. 

4. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki: 

1) z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice, pracownicy Zespołu 

Szkół  w godzinach określonych planem wypożyczeń, 

2) w czasie przerwy w pierwszej kolejności udostępniane są materiały potrzebne                  

na lekcje, 

3) książki w czytelni udostępniane są wg zasady wolnego dostępu do półek, 

4) książki można wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko, 

5) jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni. Uczniowie      

przygotowujący się do udziału w konkursach i olimpiadach mogą wypożyczyć 

większą ilość materiałów, 

6) czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek, dostrzeżone uszkodzenia należy      

natychmiast zgłosić, 

7) książkę zniszczoną lub zagubioną czytelnik zobowiązany jest odkupić lub zastąpić 

inną, wskazaną przez bibliotekarza, której wartość uzależniona jest od ilości 

egzemplarzy w bibliotece, poczytności, dostępności, aktualnej ceny na rynku 

księgarskim, 

8) przed zakończeniem roku szkolnego należy obowiązkowo zwrócić wszystkie książki 

do biblioteki, 

9) czytelnicy zamierzający korzystać ze zbiorów czytelni winni: 

a) dokonać wpisu do książki odwiedzin czytelni, 

b) zachować ciszę i nie spożywać posiłków, 
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10) książki wchodzące w skład zbioru w czytelni nie wypożycza się poza bibliotekę. 

 

II. Organizacja biblioteki 

 

1. Biblioteka zajmuje pomieszczenia na I piętrze, które przeznaczone są na gromadzenie, 

przechowywanie, udostępnianie księgozbioru oraz umożliwiają użytkownikowi 

korzystanie z księgozbioru podręcznego. 

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

roku szkolnego. Czas otwarcia biblioteki zatwierdza dyrektor Zespołu Szkół. 

3. Biblioteka gromadzi materiały zależnie od poziomu organizacyjnego i profilu Zespołu 

Szkół, potrzeb czytelników, przeznaczone do rozpowszechniania ( taśmy, dyski CD, 

płyty, kasety itp.). 

4. Biblioteka prowadzi przysposobienie czytelniczo- informacyjne uczniów. 

5. Wydatki biblioteki pokrywane są: 

1) z budżetu szkoły, 

2) z innych źródeł ( np. Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, sponsorów). 

 

III. Zadania biblioteki 

 

1. Gromadzenie, opracowywanie, przekazywanie materiałów bibliotecznych. 

2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 

informacyjnej o dokumentach gromadzonych w Zespole Szkół. 

3. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

4. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, kształtowanie ich 

kultury czytelniczej. 

5. Współdziałanie w zakresie realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych 

ścieżek edukacyjnych. 

6. Wspieranie nauczycieli w pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

7. Współpraca z nauczycielami, rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami. 

 

IV.  Zadania nauczyciela bibliotekarza. 

 

A. Praca pedagogiczna: 

1. Udostępnianie zbiorów - zgodnie z regulaminem biblioteki. 

2. Prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej. 

3. Udział w edukacji czytelniczej i medialnej. 

4. Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa. 

5. Współpraca z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas w realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół. 

B. Praca organizacyjno- techniczna: 

1. Gromadzenie zbiorów. 

2. Prowadzenie ewidencji i opracowywanie zbiorów. 

3. Selekcja zbiorów 
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4. Prowadzenie warsztatu informacyjnego zbiorów (księgozbiór podręczny, katalogi 

alfabetyczny i rzeczowy, kartoteki, teczki tematyczne). 

5. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej. 

6. Prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (plany pracy, sprawozdania, 

statystyka czytelnicza). 

 

Świetlica Zespołu Szkół 

 

§ 21 

1. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów dojeżdżających ze względu na organizację 

dojazdu do szkoły, dla uczniów nie uczęszczających na lekcje religii w czasie trwania 

tych lekcji oraz dla innych uczniów ze względu na czas pracy ich rodziców                        

( prawnych opiekunów). 

2. Czas pracy świetlicy uzależniony jest od potrzeb ucznia. 

3. Zasady organizacji świetlicy: 

1) świetlica prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w godzinach ustalonych 

przez dyrektora Zespołu Szkół, 

2)  zajęcia prowadzone są w grupach nie większych niż 25 dzieci, 

3) fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych Zespołu 

Szkół. 

4. Zadania opiekuńczo- wychowawcze świetlicy realizowane są w szczególności 

poprzez: 

1) zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, 

2) gry i zabawy ruchowe w salach lub na boisku, 

3) stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej, 

4)  indywidualną pomoc w nauce uczniom mających trudności szkolne, 

5)rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci podczas zajęć czytelniczych, 

plastycznych, umuzykalniających, inscenizacyjnych, 

6) kształtowanie osobowości dziecka na tle grupy rówieśniczej, 

7) przysposobienie do współżycia w zespole, 

8) stałą współpracę z wychowawcami klas oraz opiekunami dziecka. 

5. Szczegółową organizację form pracy świetlicy zawiera regulamin opracowany przez 

nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami. 

 

Organy Zespołu Szkół 

 

§ 22 

1. Organami Zespołu Szkół są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski . 
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2. W Zespole mogą być tworzone stanowiska kierownicze: 

1) stanowisko wicedyrektora, 

2) stanowisko głównej księgowej, 

3) stanowisko sekretarza szkoły. 

3. W Zespole Szkół, który liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko 

wicedyrektora. Dopuszcza się tworzenie stanowiska wicedyrektora i innych 

kierowniczych za zgodą organu prowadzącego. 

4. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski działają w oparciu             

o opracowane przez siebie regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z przepisami 

prawa oraz zapisami niniejszego Statutu. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół 

 

§ 23 

1. Dyrektor Zespołu Szkół jest jego przedstawicielem reprezentującym go na zewnątrz. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół odpowiada za: 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu Szkół, 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów 

nadzorujących Zespół Szkół, 

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu       

zawodowym, 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych                 

do realizacji  zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

6) właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych       

w Zespole Szkół 

7) realizację projektów edukacyjnych w gimnazjum. 

8) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia. 

3. Do zadań dyrektora Zespołu związanych z podstawową działalnością Zespołu Szkół 

należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą 

Zespołu Szkół, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami, 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami, 

4) sprawowanie kontroli i podejmowanie decyzji administracyjnych w zakresie 

spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie Zespołu 

Szkół, 

5) wydawanie zezwoleń na indywidualny tok nauki zgodnie z odrębnymi przepisami, 

6) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, podjętych w ramach 

ich kompetencji stanowiących, 
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7) wstrzymywanie uchwał, o których mowa w pkt. 6.niezgodnych z przepisami 

prawa i powiadamianie o tym fakcie organu prowadzącego oraz organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, 

8) przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotyczących nauczycieli i innych 

pracowników Zespołu Szkół, 

9) przedstawianie Radzie Pedagogicznej co najmniej 2 razy w roku szkolnym 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego                        

oraz informacji o działalności Zespołu Szkół, 

10) realizowanie zadań związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli, 

11) dokonywanie oceny pracy nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

12) sporządzanie planów nauczania i arkusza organizacji Zespołu Szkół, 

13) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć oraz planu dyżurów nauczycieli, 

14) podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, z zachowaniem 

warunków określonych odrębnymi przepisami, 

15) wyrażanie zgody na podjęcie działań w Zespole Szkół przez stowarzyszenia                   

i organizacje wspierające działalność Zespołu Szkół, 

16) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

17) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli        

oraz prawidłowości wykorzystania druków szkolnych, 

18) organizowanie i kontrolowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej 

obsługi Zespołu Szkół, 

19) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół                   

i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 

20)  współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli     

w organizacji praktyk pedagogicznych, 

21) dopuszczanie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku  

szkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

22)  wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                        

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

23) wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, 

24) zwalnianie ucznia z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi                      

z drugiego obowiązkowego języka, 

25) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, 

26) określanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szczegółowych warunków 

realizacji projektu edukacyjnego zapisanego w „ Regulaminie realizacji projektów 

edukacyjnych”, 

27) dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego               

w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole Szkół 

nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. 

5. W zakresie, o którym mowa w ust.4, dyrektor w szczególności: 

1) decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły, 
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2) powołuje wicedyrektora Zespołu Szkół, zgodnie z odrębnymi przepisami,                

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego oraz określa 

zakres obowiązków i kompetencji wicedyrektora, 

3) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom Zespołu Szkół, 

4) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach      

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników 

Zespołu Szkół, 

5) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników      

Zespołu Szkół zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu      

niezbędnych warunków. 

6. Spory kompetencyjne pomiędzy organami statutowymi Zespołu Szkół lub inne 

wynikające ze współpracy między dyrektorem, wicedyrektorem a nauczycielem 

rozwiązuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia 

społecznego z udziałem zainteresowanych stron. 

 

Rada Pedagogiczna 

 

§ 24 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół, działającym w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole 

Szkół. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym 

osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.  

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania                     

i promowania uczniów, po zakończeniu  rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. 

5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady 

Pedagogicznej, organu prowadzącego Zespół Szkół albo co najmniej 1 /3 członków 

Rady Pedagogicznej oraz na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

5.1. Rada szkoły z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje                       

z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę                  

oraz  do wojewódzkiej rady oświatowej , w szczególności w sprawach organizacji  

zajęć o których mowa w art.64 ust. 1 w pkt 2,5,6 . 

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 Pedagogicznej. 

7. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego             

oraz informacje o działalności Zespołu Szkół. 
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8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół po zaopiniowaniu przez Radę 

Rodziców, 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych             

w Zespole  Szkół, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Zespołu Szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego Zespołu Szkół, 

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

wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora Zespołu Szkół w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) propozycje dyrektora Zespołu Szkół w sprawie powierzenia stanowisk 

kierowniczych, 

6) szkolny zestaw programów nauczania, 

7) wnioski komisji stałych i doraźnych Rady Pedagogicznej, 

8) sprawozdania działających w Zespole Szkół zespołów przedmiotowych, 

9) wnioski o zezwolenie na indywidualny program ( tok) nauki uczniów, 

10) wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników Zespołu Szkół  w sprawie                    

przyznania uczniom  nagród ( wyróżnień) oraz wymierzania kar, 

11) regulaminy szkolne, 

12) propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego                 

w klasach IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum. 

10 .Dyrektor Zespołu Szkół wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 8 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący Zespół Szkół oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem 

prowadzącym Zespół Szkół  uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności             

z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

11 Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów                        

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

12 Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. 

13 Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
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14 Rada Pedagogiczna może wnioskować do dyrektora Zespołu Szkół w sprawach 

związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą , organizacyjną i finansową 

Zespołu Szkół. 

15 Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela                          

ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole Szkół. 

16 W przypadku określonym w ust. 15, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę 

Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

17 Dla sprawniejszego realizowania swych zadań statutowych Rada Pedagogiczna może 

powoływać odpowiednie komisje stałe i doraźne. 

18 Rada Pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej                        

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół zgodnie z odrębnymi przepisami. 

19 Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców,     

a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół. 

 

Rada Rodziców 

 

§25 

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów Zespołu Szkół. 

2. Szczegółowe zasady działania, wewnętrzną strukturę, tryb pracy Rady                           

oraz szczegółowy tryb wyboru i odwołania Rady Rodziców określa Regulamin Rady 

Rodziców. 

3. Rada Rodziców w szczególności: 

1) występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora Zespołu Szkół z wnioskami                      

i opiniami  dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu Szkół, 

2) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 

3) działa na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej, 

4) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności statutowej  Zespołu 

Szkół, 

5) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy oraz 

program profilaktyki, 

6) opiniuje projekt planu finansowego Zespołu Szkół, 

7) deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora     

Zespołu Szkół, 

8) na wniosek dyrektora Zespołu Szkół przedstawia swoją opinię dotyczącą pracy      

nauczyciela  ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego, 

9) opiniuje propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum. 

4. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział dyrektor Zespołu Szkół                            

lub wyznaczony przez niego członek Rady Pedagogicznej. 

5. Rada Rodziców ustala wysokość składek rodziców w danym roku szkolnym                   

oraz sposób ich wydatkowania określonym rocznym planem finansowym 

zatwierdzonym na zebraniu Rady Rodziców. 
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Samorząd Uczniowski 

 

§ 26 

1. W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski tworzony przez wszystkich uczniów. 

2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są wśród wszystkich uczniów 

Zespołu Szkół poprzez głosowanie równe, tajne, powszechne i bezpośrednie. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego, zdobywania 

funduszu i dysponowania nim określa właściwy regulamin, o którym mowa w § 22 ust.  

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu 

Szkół. 

5. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: 

1) reprezentują potrzeby i opinie społeczności uczniowskiej wobec zespołu 

kierowniczego Zespołu Szkół, 

2) pełnią rolę rzecznika praw i interesów ucznia, 

3) mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej poza częścią 

poświęconą danym podlegającym ochronie. 

6. Samorząd Uczniowski ma prawo: 

1)  zgłaszać opinie do programu wychowawczego Zespołu Szkół wynikające                    

z potrzeb i zainteresowań uczniów, 

2) przedstawiać wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw Zespołu Szkół 

dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej  i Radzie Rodziców, 

3) prowadzić działalność informacyjną dla wszystkich uczniów przez gazetkę szkolną,     

apele, 

4) zgłaszać uczniów do wyróżnień i nagród przyznawanych w Zespole Szkół, 

5) udzielać poręczenia za uczniów w celu wstrzymania wyznaczonej im kary, 

6) wyrażać opinię o danym uczniu, 

7) wybrać określonego  nauczyciela na opiekuna samorządu, 

8) uczestniczyć w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami oraz w przypadku      

naruszania zasad zawartych w Statucie Zespołu Szkół, 

9) posiadać własne fundusz służący finansowaniu działalności samorządu. 

7. Działalność Samorządu Uczniowskiego ma na celu umożliwienie uczniom 

realizowania celów grupowych oraz brania czynnego udziału w życiu Zespołu Szkół. 

 

Zasady współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania konfliktów   

między nimi 

 

§ 27 

1. Każdy z organów Zespołu Szkół ma możliwość swobodnego działania                             

i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. 

2. Organy Zespołu Szkół mają obowiązek informowania na bieżąco o podejmowanych                      

i planowanych działaniach i decyzjach poprzez: 

1) plenarne zebranie Rady Pedagogicznej, 

2) zamieszczenie informacji w księdze zarządzeń, gdy ich charakter tego wymaga, 
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3) ogłoszenia na tablicy informacyjnej, gdy decyzje lub działania nie mają charakteru      

zarządzenia. 

3. W przypadku sytuacji konfliktowych wewnątrz i na zewnątrz Zespołu Szkół każdy                

z organów Zespołu Szkół, pracownicy  oraz uczniowie mają możliwość obrony swego 

stanowiska. 

4. W przypadku konfliktu Rada Pedagogiczna – Samorząd – stroną jest dyrektor Zespołu 

Szkół lub powołana do rozstrzygnięcia konfliktu komisja, w skład której wchodzą 

przedstawiciele stron, po dwie, trzy osoby z każdej ze stron. 

5. W konflikcie Rada Pedagogiczna – dyrekcja – stroną rozstrzygającą jest organ 

prowadzący Zespół Szkół po zasięgnięciu opinii organu nadzorującego,                      

ale po wykorzystaniu możliwości wewnętrznego rozwiązywania konfliktu. 

6. We wszystkich sprawach spornych pomiędzy pracownikami Zespołu Szkół                       

a dyrektorem – rolę mediatora przejmuje komisja reprezentująca strony, po trzy osoby 

z każdej ze stron, zasięgająca opinii związków zawodowych, wskazanych przez 

pracownika. Komisję taką powołuje się w przypadku niemożności rozwiązania 

konfliktu pomiędzy stronami. 

7. W konflikcie – uczeń lub rodzic – rolę mediatora przejmuje dyrektor lub wicedyrektor 

szkoły. 

8. Należy w tych przypadkach wykorzystać wszelkie możliwe sposoby polubownego 

rozstrzygnięcia sporu z zachowaniem zwyczajowo przyjętych norm kulturowych. 

 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół 

 

§ 28 

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli, pedagoga oraz pracowników administracji           

i  obsługi. 

2. Zespół Szkół może zatrudniać także psychologa i logopedę. 

3. Dyrektor Zespołu Szkół, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko 

wicedyrektora. 

4. Do zasadniczych zadań i kompetencji wicedyrektora należy: 

1) organizowanie, kierowanie i nadzorowanie realizacji zadań wychowawczych               

i opiekuńczych w Zespole Szkół oraz zadań edukacyjnych w Zespole Szkół, 

2) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 

3) czuwanie nad realizacją planu dyżurów, 

4) kontrola dokumentacji pedagogicznej, 

5) w razie nieobecności dyrektora przejmuje jego obowiązki, 

6) wykonuje inne czynności i zadanie zlecone przez dyrektora Zespołu Szkół. 

5. W szkole są zatrudnieni pracownicy administracji na stanowiskach: 

1) główny księgowy; 

2) sekretarz szkoły. 

6. Do zasadniczych zadań i kompetencji głównego księgowego należy;: 

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą                       

o finansach  publicznych oraz innymi właściwymi przepisami, polegające na: 

a) zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, kontroli dokumentów w sposób                
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zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia 

Zespołu  Szkół, 

b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości                  

finansowej w sposób umożliwiający  terminowe przekazywanie rzetelnych                

informacji ekonomicznych i ochronę mienia będącego w posiadaniu Zespołu 

Szkół, 

c) prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu Szkół zgodnie z obowiązującymi               

przepisami. 

2) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i wstępna kontrola legalności dokumentów przedkładanych                 

do  księgowania  w powiązaniu  ich z planami finansowymi oraz właściwym 

gospodarowaniem  powierzonym mieniem Zespołu Szkół. 

a) przeciwdziałanie naruszaniu przepisów o dyscyplinie finansów publicznych, 

b) współudział w kontrolach problemowych realizowanych na wniosek dyrektora. 

3) opracowywanie, we współpracy z dyrektorem, planów dochodów i wydatków  

sprawozdań z wykonania budżetów, sporządzanie sprawozdań z planów 

finansowych  oraz analiz okresowych z wykorzystania środków i prognozowanych 

zmian w roku budżetowym, fachowe doradztwo, instruktaż w zakresie 

planowania, szczególnie w przygotowaniu niezbędnych danych do sporządzenia 

wniosku budżetowego do projektu planu finansowego. W tym zakresie główny 

księgowy zobowiązany jest do systematycznego szkolenia się i znajomości 

obowiązujących przepisów, 

4) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora 

dotyczących prowadzenia rachunkowości, zasad przeprowadzania i rozliczania  

inwentaryzacji  i innych procedur wynikających z konieczności właściwego 

funkcjonowania zakładu, 

5) naliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzeń dla pracowników  

Zespołu Szkół, 

6) prawidłowe naliczanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe 

oraz  zdrowotne pracownika, jak również składek emerytalnych, rentowych, 

wypadkowych oraz na Fundusz Pracy danej placówki jako płatnika, 

7) naliczanie i potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie                    

z obowiązującymi przepisami oraz rozliczenie ich z Urzędem Skarbowym              

( PIT- 11, PIT-40), 

8) sporządzanie list płac, podpisywanie pod względem formalno-rachunkowym, 

drukowanie i przekazywanie do podpisu dyrektorowi placówki, 

9) gromadzenie zwolnień lekarskich oraz obliczanie zasiłków chorobowych                      

z funduszu płac oraz z funduszu ZUS ( chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, 

świadczenia rehabilitacyjne itp.), 

10) obliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia dla pracowników przechodzących  

na emeryturę bądź rentę, 

11) wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków zainteresowanym stronom, 

12) wystawianie zaświadczeń do ZUS-u o rocznych dochodach zatrudnionych 

emerytów i  rencistów, 

13) ubezpieczenie pracowników na życie, comiesięczne potrącanie wg odrębnej 



24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

umowy, 

14) gromadzenie i przechowywanie dokumentów płacowych w sposób należyty                  

i  zgodnie z ustawą o ochronie danych,1  

15) archiwizacja danych, 

16)udzielanie bieżących informacji dotyczących zrealizowanych środków 

finansowych na   wynagrodzenia, 

17)  ewidencja środków trwałych, 

18)  sprawdzanie dowodów pod względem rachunkowym obciążające zakład. 

7. Do zasadniczych zadań i kompetencji sekretarza Zespołu Szkół należy: 

1) prowadzenie kancelarii Zespołu Szkół, 

2) prowadzenie spraw uczniowskich, 

3) prowadzenie i ewidencja druków ścisłego zarachowania, 

 4)  bieżąca obsługa sekretariatu, przyjmowanie interesantów, 

5)  prowadzenie spraw kadrowych Zespołu Szkół, a w szczególności: 

     a)  prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników administracji  

             i obsługi,            

    b) prowadzenie dokumentacji związanej z kadrami ( teczki akt osobowych        

pracowników),   

    c) sporządzanie sprawozdawczości        

6) comiesięczne ustalanie podstaw do wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych         

i zastępstw, 

7)  prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych oraz ich ewidencji, 

8)  prowadzenie ksiąg inwentarzowych, 

9)  prowadzenie gospodarki kasowej poprzez: 

     a)  przekazywanie drogą elektroniczną przelewów, 

     b)  pobieranie i realizacja czeków gotówkowych, 

     c)  wystawianie kasowych dochodów przychodowych, 

     d)  sporządzanie raportów kasowych. 

          10)  prowadzenie księgowości finansowej poprzez: 

      a)  sporządzanie obciążeń ze sprzedaży z tytułu usług oraz innych, 

      b)  wystawianie poleceń przelewów, 

      c)wystawianie upomnień za należności niezapłacone i naliczanie odsetek           

ustawowych, 

      d) rozliczanie pobranych zaliczek i delegacji. 

8. W Zespole Szkół są zatrudnieni pracownicy obsługi na stanowiskach takich jak: 

1)  sprzątaczka, 

2)  pracownik do prac lekkich, 

3)  palacz, 

4)  konserwator. 

9. Do zasadniczych obowiązków i zadań pracownika na stanowisku sprzątaczki należy: 

1)  szczególna dbałość o porządek i czystość przydzielonego rejonu, 

2)  sprzątanie okresowe, 

3)  sprzątanie w czasie i po przeprowadzeniu remontów. 
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10. Do zadań konserwatora należy: 

1)  wykonywanie drobnych napraw sprzętu i urządzeń, 

2)  dbałość o ład i porządek otoczenia szkoły, 

3)  wykonywanie drobnych prac remontowych, 

4) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających                       

z organizacji pracy Zespołu Szkół. 

11. Do zadań palacza : 

1)  dozorowanie pracy kotłowni szkolnej, 

2)  regulacja temperatury w instalacji c.o., 

3)  utrzymywanie czystości w kotłowni i jej otoczeniu, 

4) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających                        

z organizacji pracy Zespołu Szkół. 

12. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor 

zatrudniając tych pracowników. 

13. Zatrudnianie pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół wymaga ustaleń                         

z organem prowadzącym Zespół Szkół. 

14. Zasady wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, pracowników administracji               

i obsługi Zespołu Szkół regulują odrębne przepisy. 

15. W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy administracji             

i obsługi w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają: 

1) sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań 

wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów; 

2) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez 

zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom; 

4) wspieranie nauczycieli w czasie pełnienia dyżurów, w okolicy pomieszczeń 

socjalnych  ( toalety) 

5) dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły; 

6) niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych. 

 

§ 29 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo. 

1a. Nauczyciel ma obowiązek realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze 

uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. 

1b. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji z uczniami 2 godzin zajęć w tygodniu, 

wynikających z Art.42 ust.2 pkt 2 a – Karty Nauczyciela. Zajęcia te wychodzą 

naprzeciw indywidualnym problemom ucznia i mają na celu udzielanie uczniom  

pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijanie zdolności lub pogłębianie 

zainteresowań, a także sprawowanie nad nimi opieki, zależnie od potrzeb szkoły. 

Godziny te są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach 

pozalekcyjnych. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje 

lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 
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3. Nauczyciel ma obowiązek zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie 

Zespołu Szkół, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, 

zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych. 

4. Upoważniony przez dyrektora pracownik obsługi powinien zwrócić się do osób 

postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby 

zawiadomić o tym fakcie dyrektora Zespołu Szkół lub skierować tę osobę                         

do dyrektora. 

5. Nauczyciel lub inny pracownik niezwłocznie zawiadamia dyrektora Zespołu Szkół                

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa                       

lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

6. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest szanowanie godności osobistej uczniów, 

bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczniów. 

7. Nauczyciel, uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka oraz warunki Zespołu 

Szkół dostosowuje program nauczania i sposób przekazywania wiedzy do możliwości 

uczniów. 

8. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy. 

9. Nauczyciel udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,             

w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów. 

10. Nauczyciel zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego w szczególności 

poprzez: 

1)  realizację programu nauczania, 

2)  stosowanie właściwych metod nauczania, 

3)  ocenianie wspierające rozwój ucznia, 

4)  systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 

5)  efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych, 

6) wspieranie rozwoju psychofizycznego ucznia, rozwijanie jego zdolności                           

i zainteresowań, 

7) wprowadzanie ucznia w świat nauki na poziomie umożliwiającym dalsze 

kształcenie, 

8) wdrażanie uczniów do samodzielności, pomoc w podejmowaniu decyzji 

dotyczących kierunku dalszej edukacji i przygotowanie do aktywnego udziału               

w życiu społecznym 

9)  dbałość o pomoce dydaktyczno- wychowawcze i sprzęt szkolny, 

10)  bezstronne, obiektywne, sprawiedliwe ocenianie i traktowanie uczniów, 

            11)  prowadzenie prawidłowo i systematycznie dokumentacji pedagogicznej, teczki  

      wychowawcy klasy, 

12) przygotowanie rozkładów materiałów lub planów wynikowych na dany rok 

szkolny. 

11. Nauczyciel informuje rodziców i wychowawcę o wynikach dydaktyczno- 

wychowawczych swoich uczniów. 

12. Nauczyciel wzbogaca własny warsztat pracy oraz dba o powierzony sprzęt i pomoce 

naukowe. 
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13. Nauczyciel aktualizuje swoją wiedzę oraz pogłębia umiejętności psychologiczno-

pedagogiczne. 

14. Aktywnie uczestniczy w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz zapoznaje 

się   aktualnym stanem prawa oświatowego. 

15. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i opieki nauczyciel: 

1) systematycznie kontroluje pod względem warunków bhp miejsce prowadzenia 

zajęć, 

2)  usuwa drobne usterki lub zgłasza je dyrektorowi Zespołu Szkół, 

3)  na każdej lekcji kontroluje obecność uczniów, 

4)  pełni dyżur przed lekcjami, podczas przerw i po lekcjach zgodnie z Regulaminem 

     Dyżurów oraz w czasie pozostałych zajęć organizowanych przez szkołę, 

5) w czasie przerw międzylekcyjnych dyżurujący nauczyciel musi zapobiegać      

niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów, 

6)  dyżur musi być pełniony aktywnie, 

7)  w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku opiekun  pracowni opracowuje 

   regulamin określając zasady bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku   

szkolnego     zapoznaje z nim uczniów, 

8) w salach gimnastycznych, na boiskach szkolnych nauczyciel musi sprawdzić  

sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, zadbać o dobrą 

organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów. Nauczyciele muszą dostosować 

wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów. 

16. Nauczyciel jest odpowiedzialny za: 

1)  realizację programu nauczania oraz ścieżek edukacyjnych, 

2)  stan warsztatu pracy i powierzonego mu majątku Zespołu Szkół, 

3)  życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć, przerw,  

     organizowanych imprez i wycieczek, 

4)  przestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia lub pożaru  

      i innych zagrożeń. 

17. przeniesiony do § 30 w miejsce ust.3. 

18. przeniesiony do § 30 w miejsce ust. 3a. 

19. Nauczyciel ma prawo do:  

      1) korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, specjalisty Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej, rodziców i policji, 

2)  właściwie zorganizowanych warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań – także  wiatopoglądowych i religijnych-  

bez  naruszania dobra innych osób, 

4)  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny pracy, 

5) współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika spośród 

dopuszczonych  do użytku szkolnego. 

18. Początkujący nauczyciel korzysta z pomocy doświadczonego nauczyciela opiekuna. 

19. Nauczyciel ma prawo i obowiązek do podnoszenia swoich kwalifikacji. 

20. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu                         

do wszystkich pracowników i uczniów Zespołu Szkół. 



28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

21. Nauczyciel czuwający nad realizacją konkretnego projektu edukacyjnego zyskuje 

miano „opiekuna projektu”. 

22. Zadania opiekuna projektu to: 

1) omówienie z uczniami scenariusza projektu , 

2) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami,  

3) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie ucznia z zasadami jej prowadzenia : 

a) karty realizacji projektu, 

b) karty samooceny ucznia, 

c) karty oceny projektu, 

d) karty prezentacji projektu,  

e) sprawozdania z realizacji projektu, 

4) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu, 

5) organizowanie opieki nad uczniami w czasie działań projektowych i konsultacji, 

6) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu,  

7) motywowanie uczniów do systematycznej pracy,  

8) pomoc w prezentacji projektu,  

9) ocena projektu, 

10) komunikacja z wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie,  

11) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, gdy projekt edukacyjny jest 

międzyprzedmiotowy. 

23. Nauczyciel nie będący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem                       

w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do: 

1) konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem,  

2) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu, 

3) sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, 

zgodnie    z ustalonym zakresem merytorycznym, 

4) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem praktyki,  

5) współpracy z opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania 

„Dnia projektów”, 

6) ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana, 

7) uczestniczenia w ustaleniu oceny udziału ucznia w projekcie, skutkującej wpisem 

na świadectwie ukończenia szkoły,  

8) uczestniczenia w ustalaniu oceny z zachowania ucznia. 

 

§ 30 

1. Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej „ wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by każdy             

z wychowawców prowadził swój oddział przez jeden etap edukacyjny w klasach I-III             

i w klasach IV-VI i I-III Gimnazjum. 

3. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę wychowawczą nad oddziałem jest 

zobowiązany: 

1) tworzyć warunki wspomagające rozwój ucznia, w wymiarze intelektualnym,     

psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, 
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            2)  inspirować i wspomagać działania zespołowe uczniów, kształtować umiejętność  

     słuchania innych i rozumienia ich poglądów, 

3)  otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, być przyjacielem, opiekunem,  

przewodnikiem powierzonych sobie uczniów, rozwijać dociekliwość poznawczą, 

ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 

4) rozwiązywać konflikty w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami  

     społeczności szkolnej, 

5)  rozpoznawać środowisko i warunki rodzinne ucznia, jego stan zdrowia, potrzeb      

i ewentualnych zagrożeń, 

6)  współpracować z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynować ich działania     

wychowawcze, 

7) współdziałać z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi       

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów, 

8) ustalać treści i formy działań tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy uwzględniając program wychowawczy Zespołu Szkół, 

9) ściśle współpracować z rodzicami wychowanków, włączać rodziców                            

w programowe i organizacyjne sprawy klasy i Zespołu Szkół w celu zapewnienia 

uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi 

przejawami patologii społecznej, 

10) kontaktować się z rodzicami ucznia w czasie zebrań i konsultacji nie mniej niż 

dwa  razy  w półroczu,         

11)  kontrolować realizację obowiązku szkolnego przez wychowanków. 

     3a. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane                 

do wieku uczniów oraz warunków środowiskowych Zespołu Szkół. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których jest mowa w ust.3: 

1)  otacza indywidualną opieką każdego ucznia, 

2) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

3) zapoznaje uczniów i ich rodziców z obowiązującymi w Zespole Szkół zasadami      

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

4)  ustala ocenę zachowania swych wychowanków, 

     5) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi                          

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

tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych 

trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej 

opieki, 

6)  utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 

     a)   poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

     b)   służenia pomocą w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, 

     c)   otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach wychowawczych, 

     d)   włączenia rodziców w sprawy życia klasy i Zespołu Szkół. 

4 a. Wychowawca klasy realizującej projekt edukacyjny jest zobowiązany do: 

1) Poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z regulaminem,  

2) Prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez 
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wszystkich uczniów klas, dotyczących w szczególności: 

a) wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, 

b) monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt                         

z opiekunem projektu, 

c) przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom, 

             3)   komunikowanie się z opiekunem projektów w sprawie oceniania zachowania,  

             4)  dokonywania zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego                   

w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwo, inne   

ustalone przez szkołę).  

5. Realizując swoje zadania wychowawca w szczególności: 

1) spotyka się z rodzicami uczniów na zebraniach ( co najmniej) 2 razy w każdym 

półroczu celem zapoznania rodziców z postępami i wynikami pracy uczniów oraz 

omówienia  raw wychowawczych, 

2) prowadzi zajęcia w ramach tzw. godzin do dyspozycji wychowawcy zgodnie                          

z  ustalonym  przez siebie planem  pracy, 

3)  organizuje wycieczki klasowe, 

4)  organizuje wyjazdy do teatru, do kina, na basen itp. 

5)  organizuje inne spotkania klasowe wg potrzeb, 

6)  pełni rolę opiekuna uczniów  podczas organizowanych w Zespole Szkół imprez,  

7)  przewodniczy pracy zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale, 

8) informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych okresowych ( rocznych) 

ocenach niedostatecznych na miesiąc przed obowiązującym terminem ustalenia 

oceny klasyfikacyjnej w formie pisemnej. 

6. Wychowawcy klasy pierwszej organizują dodatkowo spotkania z rodzicami uczniów           

w miesiącu wrześniu. 

7. Informację o indywidualnych spotkaniach oraz zebraniach przekazuje się rodzicom               

w sposób  ustalony zwyczajowo w Zespole Szkół. 

8. W spotkaniach z rodzicami mogą uczestniczyć nauczyciele nie będący 

wychowawcami. 

9. Początkującym nauczycielom wychowawcom zapewnia się pomoc doświadczonych 

wychowawców. 

10. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące jego klasy: 

1)  prowadzenie dziennika lekcyjnego: wpisy wychowawcy do dziennika, stałą 

kontrolę wpisów  innych nauczycieli ( tematy, oceny), półroczne i roczne 

zestawienia i obliczenia statystyczne ( frekwencja, oceny, itp.), 

2)  wypisywanie arkuszy ocen, 

3)  sporządzanie innych dokumentów klasowych: list i zestawień , sprawozdań, opinii 

      o uczniach dla różnych organów, pism w sprawie klasy i poszczególnych uczniów 

itp., 

4)  prowadzenie korespondencji stałej i doraźnej z rodzicami. 

11. Wychowawca jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez 

dyrektora Zespołu Szkół, związanych z organizacją procesu dydaktycznego                         

i opiekuńczo- wychowawczego. 
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§ 31 

1. W Zespole Szkół można tworzyć stanowisko pedagoga szkolnego. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi: 

1)  współorganizowanie działalności opiekuńczej wynikających z potrzeb środowiska, 

2)organizowanie działań ogólno-wychowawczych i profilaktyki wychowawczej, 

zgodnie  z programem wychowawczym Zespołu Szkół, 

3)  udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

4)  organizowanie działań w zakresie pomocy materialnej, 

5)  skreślony, 

6)  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

     niepowodzeń szkolnych, 

7)  określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie 

     zdolnym odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom 

realizujący indywidualny tok nauki lub program, 

9)  składanie wniosków do sądu dla nieletnich o umieszczenie uczniów pozbawionych   

     opieki w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, 

10) planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej 

drogi  kształcenia. 

3. Pedagog szkolny może prowadzić zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia                         

o charakterze socjoterapii.  

4. Pedagog szkolny z ramienia Zespołu Szkół dba o przestrzeganie Konwencji Praw 

Dziecka. 

5. W Zespole Szkół można tworzyć stanowisko psychologa szkolnego. 

6. Do zadań psychologa w szkole należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia niepowodzeń edukacyjnych oraz 

pomoc, mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich                            

do rozpoznawania potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci  i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym                                                                            

i pozaszkolnym; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
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§ 32 

1. W Zespole Szkół tworzy się stanowisko nauczyciela bibliotekarza. 

2. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

   1)  udostępnia zbiory, 

   2)  opracowuje plan pracy, sprawozdania semestralne, prowadzi dokumentację, 

   3)  gromadzi zbiory zgodnie z potrzebami Zespołu Szkół , 

   4) ewidencjonuje, opracowuje, kataloguje, klasyfikuje, konserwuje i selekcji        

zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

   5)  organizuje i prowadzi warsztat informacyjny biblioteki, 

   6)  współpracuje z nauczycielami przedmiotów i opiekunami kół zainteresowań, 

   7) organizuje i propaguje różne inspiracje czytelnictwa i rozwijania kultury  

czytelniczej uczniów,  

  8) realizuje program przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w trakcie 

godzin, które zapewnia dyrektor Zespołu Szkół , 

  9)  koreluje treści nauczania- przygotowuje tematyczne zestawy lektur, materiałów        

poglądowych, zestawów artykułów  z prasy pedagogicznej o określonej tematyce, 

10)  sprawuje opiekę nad internetowym centrum informacji multimedialnej, 

11)  współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych Zespołu Szkół, 

 

§ 33 

1. W Zespole Szkół można tworzyć stanowiska nauczycieli terapeutów. 

2. Do ich zadań należy prowadzenie zajęć z zakresu: 

1)  socjoterapii, 

2)  terapii pedagogicznej, 

§ 34 

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli religii – katechetów szkolnych. 

2. Nauczyciele- katecheci wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmują jednak 

obowiązków wychowawcy klasy. 

3. Nauczyciele katecheci wypełniają pozostałe obowiązki z § 29 niniejszego Statutu. 

 

§35 

1. W Zespole Szkół można tworzyć stanowiska nauczycieli- wychowawców świetlicy, 

dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole Szkół ze względu na czas 

pracy ich rodziców ( prawnych opiekunów) i uczniów dojeżdżających. 

2. Do zadań wychowawców świetlicy należy między innymi: 

1) organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej dla uczniów korzystających z usług       

świetlicy, 

2 ) sprawowanie osobistej opieki nad powierzonymi wychowankami, 

3)  organizowanie nauki własnej dzieci w świetlicy, 

4)  organizowanie i nadzór nad żywieniem w Zespole Szkół. 
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Zadania zespołów nauczycieli 

 

§ 36 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski danej 

klasy. 

2. Zadania zespołu nauczycielskiego obejmują: 

1) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem               

do użytku  szkolnego, 

2)  analizę planów wynikowych z uwzględnieniem korelacji kształcenia umiejętności      

określonych standardami wymagań egzaminacyjnych, 

3)  diagnozowanie psychologiczno-pedagogicznych przyczyn niepowodzeń szkolnych 

      uczniów, zaburzeń w rozwoju emocjonalnym i społecznym, 

4) monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i wykorzystanie wniosków                

do  modyfikacji procesu nauczania i uczenia się, 

5)  tworzenie indywidualnych planów dla uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni 

     psychologiczno-pedagogicznej, 

6) udzielanie wsparcia wychowawcom w rozwiązywaniu problemów, wymiana      

doświadczeń, 

7)  zaplanowanie i koordynowanie realizacji ścieżek edukacyjnych w danej klasie              

lub całym  Zespole Szkół , w całym cyklu kształcenia i w każdym roku nauki. 

3. Nauczyciele wychowawcy opiekujący się oddziałem tworzą z opiekunem Samorządu 

Szkolnego zespół wychowawczy. 

4. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych, mogą tworzyć 

zespoły przedmiotowe. 

5. Zadania zespołu przedmiotowego: 

1) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów                     

oraz sposobów badania wyników nauczania, 

2)  organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

3)  organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, 

4)  organizowanie lekcji pokazowych z poszczególnych przedmiotów, 

5)  współdziałanie w organizowaniu pracowni i gabinetów przedmiotowych, 

6) opracowanie międzyklasowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności                           

dla wszystkich      poziomów nauczania, 

7)  przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych i środowiskowych,      

zawodów sportowych, 

8) przygotowywanie, przeprowadzanie i analizowanie wyników sprawdzianów                   

i egzaminów przygotowujących uczniów do dalszego kształcenia, 

9)  opiniowanie przygotowanych w Zespole Szkół innowacji pedagogicznych, 
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Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

§ 37 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole, polega na             

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych                

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia             

wynikających w szczególności : 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego,  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) ze szczególnych uzdolnień  

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) z zaburzeń komunikacji językowej, 

7) z choroby przewlekłej, 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

9) z niepowodzeń edukacyjnych, 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami 

środowiskowymi. 

11) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi               

lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych                              

z wcześniejszym kształceniem za granicą.                    

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale szkolnym tworzą zespół,               

którego celem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-  

pedagogicznej uczniowi. 

3. Koordynatorem pracy zespołu jest nauczyciel wychowawca danej klasy                            

lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora. 

4. Do zadań zespołu należy : 

1) rozpoznanie i ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy                      

psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby  rozwojowe                     

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; 

2) określenie i przedłożenie najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku zalecanych                        

form, sposobów i  okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-                       

pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym; 

3) opracowanie planu działań wspierających bądź indywidualnego programu                        

edukacyjno-terapeutycznego dla każdego ucznia wymagającego pomocy                         

psychologiczno-pedagogicznej najpóźniej do 30 września każdego roku; 

4) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej                        

udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć dotyczącej: 

a) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej –po zakończeniu jej  

                             udzielania; 

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolny 

przed opracowaniem arkusza organizacji na kolejny rok szkolny. 
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole udzielana jest w miarę możliwości      

kadrowych i finansowych w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia , 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) zajęć rewalidacyjnych, 

4) zajęć rehabilitacyjnych, 

5) zajęć psychologicznych, 

6) zajęć socjoterapeutycznych, 

7) zajęć logopedycznych, 

8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania  

kształcenia i kariery zawodowej, 

9) porad i konsultacji dla uczniów i rodziców. 

6. Zespół posiada kompetencje i realizuje zadania wynikające z rozporządzenia MEN            

z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomoc. 

7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących 

zajęcia z uczniem; 

5) higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) kuratora sądowego. 

                    

Uczniowie Zespołu Szkół 

 

§ 38 

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

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia sześcioletniej 

szkoły podstawowej, a następnie gimnazjum, nie dłużej jednak, jak do ukończenia  

18-tego roku życia. 

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

które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość              

do podjęcia nauki szkolnej. 

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje 

dyrektor Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor Zespołu 

Szkół, w którym obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej 

6. Na wniosek rodziców dyrektor Zespołu Szkół, w obwodzie którego dziecko mieszka, 

może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą określając warunki 

jego spełnienia. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą może otrzymać 
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świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub do ukończenia tej 

szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, 

której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego. 

 

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie 

 

§ 39 

 

I. Zasady rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sypniewie. 

 

1. Do pierwszej klasy przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.  

2. Dziecko zapisywane jest do księgi ewidencji z rocznym wyprzedzeniem                     

na podstawie wykazu otrzymanego z Urzędu Gminy i Miasta. 

3. Do klasy pierwszej Publicznej szkoły Podstawowej, którym ustalono obwód dzieci 

zamieszkałych w tym obwodzie – przyjmuje się z urzędu – na podstawie zgłoszenia 

rodziców dzieci.   

4. Na wniosek rodziców dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać 

przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy po przeprowadzeniu  

postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

5. W postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy liczba wniosków rodziców                           

o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem jest większa niż liczba 

wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu dziecka decyduje suma 

punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, na które składają się poniższe 

kryteria: 

1) Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w Sypniewie-  – 20 

punktów;  

2) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej lub 

gimnazjum - 15 pkt. 

3) Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Jastrowie- 15 pkt. 

            Maksymalna liczba punktów – 50. 

 

II. Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum w Sypniewie. 

 

1. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie       

podania o przyjęcie do gimnazjum podpisanego przez kandydata i jego rodziców                         

(prawnych opiekunów), świadectwa ukończenia szkoły podstawowej                               

oraz zaświadczenia  o przystąpieniu ucznia do sprawdzianu i uzyskanych wynikach. 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznego Gimnazjum mogą być przyjęci                    

do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane 

gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy liczba wniosków rodziców                       

o przyjęcie do szkoły ucznia zamieszkałego poza obwodem jest większa niż liczba 

wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu dziecka decyduje suma 

punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 
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4. W rekrutacji do Publicznego Gimnazjum maksymalna liczba punktów  możliwych             

do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 100 w tym: 

a) 40 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony                  

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej ( zawarta w zaświadczeniu                                 

o szczegółowych wynikach sprawdzianu) 

b)   40 punktów – liczba punktów   możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie   

     ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody      

      i języka obcego – obowiązkowego, 

c) 20 pkt. – liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie  

   ukończenia szkoły podstawowej. 

           Sposób przeliczania na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (języka 

polskiego, matematyki, historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego) 

- celujący – 8 pkt. 

- bardzo dobry – 7 pkt. 

- dobry – 5 pkt. 

- dostateczny – 3 pkt. 

- dopuszczający – 1pkt. 

Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. Przy czym: 

- za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 5 pkt, 

- za udział w konkursach organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, 

w tym: 

- laureat konkursu – 10 pkt, 

- finalista konkursu – 5 pkt. 

- za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 5 pkt – za miejsca I - III  lub tytuły 

laureatów  

   uzyskane w konkursach: 

- ogólnopolskich – 5 pkt. – jeżeli konkurs miał co najmniej 3 etapy,  

- wojewódzkich – 3 pkt – jeżeli konkurs miał co najmniej 2 etapy, 

- powiatowych – 1 pkt. 

5. W gimnazjum tworzone są klasy ogólne, w których liczba godzin zajęć 

obowiązkowych wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu          

z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych ( Dz.U. nr 15, poz.142 i  nr 13, poz.1155 oraz z 2003r.Nr 39, poz.337 i nr 

116, poz. 1093) oraz z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 marca 

2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania                        

w szkołach publicznych ( Dz.U. z2009 r. Nr 54, poz.442) 

       6. Za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone: 

    a)  klasy z programami własnymi nauczycieli, 

    b)  klasy z dodatkowym językiem obcym, 

    c)  klasy integracyjne. 
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III. Komisja Rekrutacyjna. 

 

1.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana  

corocznie przez Dyrektora szkoły do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego 

Gimnazjum  zgodnie z terminarzem rekrutacji wydawanym corocznie przez 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (dotyczy PG). 

2.  Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji. 

3.  Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: 

1) weryfikacja wniosków, 

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, 

3) podanie do publicznej  wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

zawierających imiona i nazwiska oraz minimalny próg punktowy, od którego  

wniosek mógł otrzymać akceptację Komisji Rekrutacyjnej, 

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, 

5) przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia do szkoły. 

4.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości.                  

Listy  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierają imiona                 

i nazwiska  oraz minimalny próg punktowy umożliwiający przyjęcie dziecka spoza 

obwodu do szkoły. 

5. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wywiesza się w szkole do publicznej  

wiadomości zgodnie z terminarzem rekrutacji wydawanym corocznie                            

przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

 

IV. Tryb odwoławczy. 

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                   

i nieprzyjętych do klasy pierwszej rodzic kandydata może wystąpić do Komisji  

Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły. 

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od otrzymania 

wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała kandydatów do przyjęcia do szkoły oraz liczbę punktów, 

którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia od Komisji Rekrutacyjnej rodzic może 

wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia w/w komisji. 

5. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania. 

6. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły przysługuje rodzicowi odwołanie do Sądu 

Administracyjnego. 

Prawa  ucznia 

 

§ 40 

    1. Uczeń Zespołu Szkół ma prawo do: 

1) zapoznania z programem nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach         
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wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej, 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole Szkół zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej                   

bądź psychicznej  oraz ochronę i poszanowanie jego godności, nietykalności 

osobistej, 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym 

i zakazu stosowania przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

5) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, jeśli nie narusza tym dobra innych członków społeczności szkolnej, 

6) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej, umotywowanej oceny oraz ustalonych 

sposobów badania postępów w nauce, 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,         

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych i sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki Zespołu Szkół ( zgodnie z obowiązującym regulaminem), 

11) wpływania na życie Zespołu Szkół poprzez działalność samorządową                    

oraz  zrzeszania się w organizacjach szkolnych działających w Zespole Szkół,   

12) korzystania z opieki medycznej higienistki szkolnej w wyznaczonym dniu 

każdego tygodnia,  

13) uczestnictwa i udziału w organizowanych imprezach kulturalnych, oświatowych,        

sportowych i rozrywkowych na terenie Zespołu Szkół, 

14) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw 

świątecznych i ferii,  

15) korzystania z Internetu ( zasady korzystania określa regulamin zatwierdzony przez   

dyrektora po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców). 

2. W celu większego zmotywowania uczniów do pozytywnych zachowań poszerza się 

prawa  ucznia o Przywileje uczniowskie: 

1) Szczęśliwy numerek – przywilej zwalniający jednego ucznia w każdej klasie, 

mającego wylosowany numer taki sam jak pozycja w dzienniku lekcyjnym, od 

pytania w danym dniu. Przywilej ten nie zwalnia ze sprawdzianów zapowiedzianych 

wcześniej. Wylosowany numerek odkładany jest do wykorzystania w następnym 

miesiącu. 

 2) Uczniowie zwalniani są od pytania w następnym dniu po dyskotece 

zorganizowanej na terenie szkoły. 

3) Na początku każdego miesiąca wychowawca losuje tzw. Dzień bez ocen 

niedostatecznych. 

4) Uczniowie zwalniani są od pytania: 

     a) w dniu urodzin, a gdy te wypadają w dniu wolnym to w dniu imienin, 

     b) w Dniu Kobiet – dziewczęta, 

     c) w Dniu Chłopaka – chłopcy. 
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5) Szczęśliwy kupon z gazetki szkolnej zwalnia od pytania na wybranej przez ucznia 

lekcji. 

Procedury i tryb składania i rozpatrywania skarg 

 

§ 41 

1. Uczeń, rodzice ucznia lub prawni opiekunowie mają prawo do składania skarg                    

w przypadku naruszenia praw ucznia lub dziecka określonych w Statucie, Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji Praw Dziecka. 

2. Skargi składa się do: 

1) wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego – w przypadku naruszenia praw ucznia 

przez drugiego ucznia, 

2) dyrektora szkoły – w przypadku naruszenia praw ucznia przez pracownika szkoły             

( nauczyciela, pracownika administracji lub obsługi), 

3)do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny                                   

za pośrednictwem dyrektora – w przypadku naruszenia praw ucznia przez dyrektora. 

3. Celem składania skargi jest dokładne i bezstronne rozwiązanie dla dobra ucznia 

powstałego problemu, który stał się przedmiotem skargi. 

4. Skarga do dyrektora szkoły może zostać wniesiona dopiero wtedy, gdy zostaną 

wyczerpane wcześniejsze możliwości rozwiązania problemu tj: 

1) przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej przez zainteresowanego rodzica                          

i nauczyciela. Celem rozmowy jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności 

dotyczących określonej sprawy. Rozmowa powinna się odbyć w terminie 14 dni 

od zdarzenia, które stało się przedmiotem rozmowy. Z przeprowadzonej rozmowy 

nauczyciel sporządza w swojej dokumentacji notatkę. Musi ona zawierać krótki 

opis zdarzenia oraz podpisy nauczyciela i rodzica. Rodzic ma prawo wnieść 

pisemne poprawki lub sprostowania na sporządzonej notatce, 

2)  w sytuacji, gdy efekty przeprowadzonej rozmowy są niezadowalające dla rodzica,      

kolejna rozmowa odbywa się w obecności nauczyciela, pedagoga szkolnego oraz     

wychowawcy klasy, którzy pełnią rolę mediatorów w przedmiotowej sprawie.                  

Z rozmowy wychowawca sporządza notatkę. Rodzic ma prawo wnieść pisemne 

poprawki lub sprostowania na sporządzonej notatce. Na notatce podpisy składają: 

nauczyciel, wychowawca klasy, pedagog oraz zainteresowany rodzic, 

           3) w sytuacji, gdy w dalszym ciągu strony sporu nie są zadowolone z wyników 

rozmów i mediacji rodzic może złożyć skargę do dyrektora szkoły. 

5. Uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie składają skargę w formie ustnej lub 

pisemnej . 

6. Skarga złożona w formie pisemnej w sekretariacie szkoły jest odnotowywana                       

w dzienniku korespondencyjnym i jest opatrzona pieczęcią z datą wpływu pisma.  

Poświadczona kopia pisma przekazywana jest osobie wnoszącej skargę. 

7. Skarga ustna odnotowywana jest w dokumentacji wychowawcy klasy, pedagoga 

szkolnego. Powinna ona zawierać takie same elementy jak skarga złożona na piśmie. 

8. Zgłoszone skargi rozpatrywane są możliwie szybko w celu ich wyjaśnienia                         

i rozwiązania problemu. Rozwiązanie skargi nie powinno jednak przekraczać 30 dni 

licząc od daty wpływu skargi. W tym czasie prowadzone jest postępowanie mające na 
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celu ustalenie okoliczności, które spowodowały wniesienie skargi. Postępowanie 

prowadzi organ, do którego wpłynęła skarga. 

9. Osoba zgłaszająca skargę otrzymuje odpowiedź na piśmie lub ustnie, jeżeli taka forma 

jej odpowiada. Zarówno w przypadku odpowiedzi ustnej jak i pisemnej osoba 

wnosząca skargę musi być poinformowana o możliwości wniesienia odwołania od 

otrzymanej odpowiedzi. 

10. Organami wyższego stopnia w rozumieniu przepisów prawa oświatowego są: 

1) Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie, 

2) Wielkopolski Kuratorium Oświaty.  

 

Obowiązki ucznia 

 

§ 42 

1. Uczeń Zespołu Szkół ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie 

 Zespołu Szkół, a w szczególności: 

1) dbać o honor Zespołu Szkół, godnie go reprezentować, szanować i wzbogacać jego 

     tradycje, przestrzegać przyjętych obyczajów, 

2) systematycznie i wytrwale zdobywać wiedzę, aktywnie uczestniczyć w zajęciach  

szkolnych i być do nich właściwie przygotowanym, 

3) wykorzystywać całą swą wiedzę i umiejętności, reprezentując Zespół Szkół             

w organizowanych konkursach, zawodach sportowych i innych imprezach, 

4)  odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników Zespołu Szkół, 

      zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia społecznego,                          

w odniesieniu do  nauczycieli, pracowników i uczniów, 

5)  dbać o porządek, ład i higienę oraz sprzęt, meble, urządzenia, pomoce naukowe 

      i dydaktyczne. 

6)  chronić własne życie i zdrowie, 

7)  skreślony, 

8)  skreślony, 

9)  przestrzegać obowiązujących w Zespole Szkół regulaminów, 

10)  podporządkować się zaleceniom dyrektora i innych pracowników Zespołu Szkół, 

11)regularnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach szkolnych zgodnie                        

z tygodniowym rozkładem  zajęć i nie spóźniać się, 

12)  dostarczać usprawiedliwienia w ciągu tygodnia od momentu powrotu do Zespołu 

Szkół,  

13)  usprawiedliwiać nieobecności wg zasad ustalonych z wychowawcą, 

14) szanować poglądy i przekonania innych ludzi, korzystać z ich doświadczenia                 

i rad, 

15) być koleżeńskim i uczynnym wobec kolegów, kształtować przyjazne stosunki 

wśród uczniów klasy, szkoły, otaczać opieką uczniów klas młodszych, pomagać 

kolegom w nauce, bronić pokrzywdzonych,   

16)  uczestniczyć w ceremoniale szkoły. 

2. skreślony. 
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3. Uczniowie, którzy biorą udział w zawodach, olimpiadach lub innych uroczystościach 

    i zostali oddelegowani przez szkołę są liczeni jako obecni na zajęciach.  

    Wychowawca ten fakt zapisuje w dzienniku z właściwą adnotacją. 

4. Nauczyciele pod opieką których uczniowie biorą udział w zawodach, olimpiadach itp. 

   zobowiązani są  do wywieszenia w pokoju nauczycielskim na dzień wcześniej listy 

    uczestników. 

 5. skreślony. 

 6. Jeśli nieobecności ucznia na zajęciach przekraczają jeden tydzień i nie zostało 

dostarczone usprawiedliwienie, wychowawca jest zobowiązany: 

    1)  wysłać pisemne wezwanie do rodziców z wyznaczonym terminem stawienia się           

w szkole   w celu ustalenia przyczyn nieobecności, 

    2)  rozpoznać przyczyny opuszczania zajęć edukacyjnych w celu podjęcia środków         

zaradczych. 

     7. W przypadku długotrwałej nieobecności usprawiedliwionej spowodowanej                       

np. chorobą wychowawca i nauczyciele uczący powinni podjąć działania w celu 

pomocy uczniowi w nadrobieniu zaległości z zajęć edukacyjnych polegające m.in. na 

organizacji pomocy koleżeńskiej. 

8. W celu zdiagnozowania przyczyn nieobecności ucznia i podjęcia dalszych działań 

wskazane  są konsultacje z pedagogiem szkolnym lub wicedyrektorem. 

9. skreślony. 

10. Sylwetka i wygląd zewnętrzny ucznia winien charakteryzować się następującymi 

      przymiotami: 

      1)  schludne, estetyczne i czyste ubranie, 

      2)  czyste, uczesane, nie farbowane włosy, nie żelowane, 

      3) kolczyki – można nosić tylko przylegające do ucha, tak aby nie zagrażały              

bezpieczeństwu ( kategoryczny zakaz noszenia jakichkolwiek kolczyków              

na  zajęciach  wychowania fizycznego) 

     4) uczeń utrzymuje higienę ciała, czyste ręce ( nie pomalowane i czyste paznokcie,            

niemalowane usta i oprawa oczu u uczennic), 

     5)uczniowie noszą lekkie obuwie, zawiązane, ułatwiające bezpieczne             

przemieszczanie się  po szkole, 

     6)   skreślony, 

     7)   skreślony, 

     8) w sytuacjach określonych w pkt 9 obowiązuje strój galowy ( biała, prosta 

koszulowa bluzka z kołnierzykiem lub koszula, krawat z logo szkoły, spodnie 

granatowe lub czarne z  materiału, spódniczka czarna   lub granatowa do kolan                  

z materiału), 

     9)  strój galowy obowiązuje w czasie: rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Dnia 

          Patrona, Święta Niepodległości, Dnia Edukacji Narodowej i w innych sytuacjach 

określonych przez dyrektora szkoły. 

11. Na terenie Zespołu Szkół obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów          

komórkowych, tabletów i innych urządzeń elektronicznych ( odtwarzaczy mp3). 

     W uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą korzystać z telefonu znajdującego się 

     w sekretariacie szkoły. Naruszenie przez ucznia zakazu używania telefonów powoduje 
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     zabranie telefonu do depozytu ( aparat odbiera rodzic lub opiekun prawny). 

      12. Zachowanie ucznia w czasie lekcji: 

     1) uczeń punktualnie i systematyczne przychodzi na lekcje, ma odrobione zadania        

domowe, przynosi podręczniki, ćwiczenia i przybory szkolne, 

2) w trakcie zajęć nie je, nie pije, nie żuje gumy, 

3) podporządkowuje się poleceniom nauczyciela, 

4) jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy uczniowie wstają, ponownie siadają 

na polecenie nauczyciela, 

5) klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy      

uczniowie, do kontroli porządku zobowiązani są dyżurni klasowi, 

6) bez zgody nauczyciela uczeń nie może opuścić miejsca pracy,  

13. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu 

edukacyjnego, który jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum 

zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

 

Nagrody i wyróżnienia 

 

§  43 

1. Uczeń  może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za: 

1)  rzetelną naukę i pracę na rzecz Zespołu Szkół, 

2)  wzorową postawę, 

3)  wybitne osiągnięcia, 

4)  dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

            1)  pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich, 

            2)  pochwała dyrektora wobec społeczności szkolnej, 

            3)  dyplom, 

4) nagrody rzeczowe, za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za inne 

osiągnięcia zgodnie z postanowieniem rady pedagogicznej, 

4. Dyrektor Zespołu Szkół nagradza uczniów: 

1) nagrodą rzeczową – za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu , 

reprezentowanie Zespołu Szkół w konkursach i zawodach, 100% frekwencję –            

na uroczystej akademii kończącej rok szkolny, 

     2) pochwałą- za wzorową postawę lub pracę na rzecz szkoły, dyplomem –                      

za osiągnięcia w szkolnych konkursach – na apelu szkolnym. 

5. Opiekunowie szkolnych organizacji mogą nagradzać uczniów na apelu szkolnym 

pochwałą lub podziękowaniem za zaangażowanie w pracy na rzecz tych organizacji.  

6. Wychowawca klasy może nagradzać uczniów na godzinie wychowawczej lub 

nauczanym przedmiocie – pochwałą-lub podziękowaniem na rzecz klasy. 

7. Nagrody finansowane są z budżetu Zespołu Szkół oraz Radę Rodziców i sponsorów.                                                
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Kary  i  nagany 

 

§ 44 

1.  Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły ustala się następujące rodzaje kar: 

    1)  upomnienie ucznia przez wychowawcę wobec klasy, 

    2)  zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych ( jeden raz zakaz  udziału 

         w imprezie lub wycieczce  szkolnej), 

    3)  upomnienie ucznia przez dyrektora, 

    4)  nagana udzielona przez dyrektora wobec społeczności uczniowskiej, 

    5)  przeniesienie do innej szkoły, 

2. Zasady stosowania kary upomnienia i kary nagany. 

1) upomnienie ucznia przez wychowawcę wobec klasy stosuje się wobec uczniów, 

którzy: 

a) w ciągu semestru przekroczyli 50 pkt ujemnych z zachowania wynikających            

z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 

     b) często spóźniają się na lekcje ( 5 spóźnień), nie usprawiedliwiają nieobecności           

(5 godzin), nagminnie przychodzą w stroju niezgodnym ze Statutem szkoły (3 razy)     

c) trzykrotnie opuścili teren Zespołu Szkół. 

Informacja o karze nałożonej na ucznia powinna mieć formę notatki służbowej sporządzonej 

przez wychowawcę podpisaną przez wychowawcę i ucznia. Jeśli nie  odnosi ona skutku może 

zakazać uczniowi udziału w imprezie, wycieczce lub wnioskować o upomnienie przez 

dyrektora Zespołu Szkół. 

    2)  upomnienie ucznia przez dyrektora  Zespołu Szkół stosuje się wobec uczniów: 

        a) na wniosek wychowawcy klasy po bezskutecznym stosowaniu przez niego kar, 

        b) w potwierdzonym przypadku palenia przez ucznia tytoniu na terenie              

Zespołu Szkół lub  w jego pobliżu, 

        c) w przypadku przynoszenia do Zespołu Szkół niebezpiecznych narzędzi                     

i łamania zakazu przynoszenia telefonów komórkowych, 

        d) w przypadku uczniów, którzy ubliżyli nauczycielowi lub innemu pracownikowi 

Zespołu Szkół. 

Karę upomnienia dyrektora odnotowuje się w zeszycie uwag i informuje się o nich  pisemnie 

rodziców ucznia lub jego prawnych opiekunów. 

                3)naganę udzieloną przez dyrektora Zespołu Szkół wobec społeczności  uczniowskiej    

na apelu szkolnym stosuje się: 

        a)  po dwukrotnym upomnieniu  ucznia przez dyrektora Zespołu Szkół, 

        b) wobec uczniów wchodzących w konflikt z prawem ( kradzież, umyślne              

spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kolegi, zażywanie narkotyków, spożywanie  

napojów   alkoholowych). 

Kara nagany jest odnotowywana w zeszycie uwag ,o karze informuje się rodziców                      

(prawnych opiekunów) z ostrzeżeniem, o możliwości przeniesienia ucznia do innej szkoły lub 

skreślenia ucznia z listy uczniów, za zgodą rodziców ( dotyczy tylko uczniów pełnoletnich). 

O w/w zachowaniach szkoła powiadamia Sąd dla Nieletnich. 

Kary upomnienia i nagany ulegają zatarciu z nowym rokiem szkolnym od ich  nałożenia.  
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  2a. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 roku życia.                    

Przypadki  skreślenia ucznia z listy uczniów: 

1) niszczenie mienia szkoły i wandalizm, 

2) brutalność i stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych 

uczniów bądź nauczycieli, 

3) picie alkoholu, palenie papierosów i używanie narkotyków na terenie szkoły, 

4) nie realizowanie obowiązku szkolnego. 

3. Na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej i po powiadomieniu organu nadzorującego, 

dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia                

do  innej szkoły. 

4. Po uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty, ucznia można przenieść do innej szkoły, gdy 

ten: 

1. naraził na niebezpieczeństwo innych uczniów Zespołu Szkół, 

2. dokonał znacznego zniszczenia mienia szkolnego, 

3. wchodzi w konflikt, kolizję z prawem, 

4. demoralizuje innych uczniów, 

5. rozprowadza lub zażywa środki narkotyczne, 

6. w stanie nietrzeźwym uczestniczył na zajęciach organizowanych przez Zespół 

Szkół, 

7. permanentnie narusza postanowienia Statutu Zespołu Szkół, 

8. dokonał kradzieży i uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie 

przestępstwa,     

9. w sposób szczególnie arogancki lub agresywny zachował się w stosunku                       

do pracownika Zespołu Szkół, 

 

Procedury i tryb odwołania się od kar 

 

§ 45 

1.  Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu 

Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora w terminie trzech dni. 

2.  Odwołanie kierowane jest do: 

      1)  dyrektora szkoły- od kar wymienionych w § 44 ust.1 pkt.1), 

      2)  Rady Pedagogicznej – od kar wymienionych w § 44 ust.1 pkt.3) i 4), 

3. Odwołanie, o którym mowa w ust.2 pkt.1) i 2) powinno być wniesione na piśmie                 

w terminie trzech dni  po dniu , w którym poinformowano ucznia o wymierzeniu mu 

kary. 

4. Wniesienie odwołania przez ucznia od nałożonej na niego kary powoduje zawieszenie 

jej   wykonania do czasu wydania decyzji rozstrzygającej. 
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Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania, promowania oraz ustalania 

ocen z zachowania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej  i Publicznego Gimnazjum  

Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie  opracowany na podstawie Rozporządzenia               

MEN i S z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów               

i sprawdzianów w szkołach publicznych. 

 

§ 46 

  Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest: 

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. Dostarczenie rodzicom( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,         

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-         

wychowawczej. 

§ 47 

 

Zakresem oceniania wewnątrzszkolnego objęte jest: 

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych i sposobów ich      

sprawdzania  oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych     

w  szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych. 

3. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. 

4. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego ( okresu). 

                                                               

                                                            § 48 

1. skreślony. 

2. Wymagania edukacyjne dla danego zespołu klasowego ustala na początku roku      

szkolnego  nauczyciel danego przedmiotu, biorąc pod uwagę: 

1)  podstawę programową określającą osiągnięcia konieczne ucznia, 

     2)  realizowany program nauczania, 

     3)  możliwości zespołu klasowego, 

     4)  stan wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne. 

3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do umieszczenia w planach wynikowych                   

z przedmiotu, który uczy wymagań dla ucznia, który posiada aktualne zalecenia                    

z   Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej ( jeśli taki uczeń znajduje się w klasie,                   

w   której nauczyciel uczy). 

4. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z rodzicami we wrześniu informuje  

rodziców ( prawnych opiekunów) , a na pierwszej godzinie wychowawczej uczniów            

o  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 

oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej                              
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z zachowania. 

  

§ 49 

1. W szkole przyjmuje się sześciostopniową , poszerzoną o znaki „+”, „-”, skalę 

oceniania: 

     celujący – 6 

     bardzo dobry – 5 

     dobry – 4 

     dostateczny – 3 

     dopuszczający – 2 

     niedostateczny – 1 

2. Nauczyciele przedmiotów przedstawiają uczniom na pierwszych zajęciach, a ich 

rodzicom ( prawnym opiekunom) na pierwszym spotkaniu we wrześniu wymagania 

programowe niezbędne do uzyskania ocen od dopuszczającej do bardzo dobrej                         

z przedmiotów, które uczą. Forma zapoznania zależy od nauczyciela i może być ustna 

lub pisemna.     

Uczeń może otrzymać: 

1)  stopień celujący za: 

     a) samodzielne i twórcze rozwijanie własnych uzdolnień oraz biegłe posługiwanie 

się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, rozwiązywanie problemów               

i zadań o dużym stopniu trudności, propozycje rozwiązań nietypowych,  

      b) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych              

i innych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim. 

   2)  stopień bardzo dobry za: 

      a)  opanowanie pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonego programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, 

      b)sprawne posługiwanie się zdobytymi wiadomościami, rozwiązywanie 

samodzielne problemów teoretycznych i praktycznych ujętych programem 

nauczania, 

      c)  stosowanie posiadanej wiedzy do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

           sytuacjach. 

   3)  stopień dobry za: 

      a) opanowanie umiejętności w stopniu umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie 

problemów i zadań objętych programem nauczania w danej klasie, 

      b)  poprawne stosowanie wiadomości, samodzielne rozwiązywanie typowych zadań 

           teoretycznych i praktycznych. 

   4)  stopień dostateczny za: 

       a) opanowanie wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania                

w danej klasie na poziomie co najmniej wymagań zawartych w podstawach 

programowych, 

       b) umiejętność rozwiązywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych                

o prostym  poziomie trudności. 
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  5)  stopień dopuszczający, gdy: 

     a)  nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych podstawami 

programowymi przedmiotu nauczania w danej klasie, ale braki w wiadomościach             

i umiejętnościach nie uniemożliwiają mu dalszego zdobywania wiedzy z danego  

przedmiotu, 

     b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o elementarnym stopniu 

trudności. 

 6) stopień niedostateczny, gdy: 

      a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowym        

i przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach                                    

i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu, 

                 b)  nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym 

           stopniu trudności. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania na poszczególne oceny uczniowi, 

u którego Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna 

stwierdziła specyficzne trudności uczenia się lub deficyt rozwojowy uniemożliwiaj 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym z programem nauczania danego przedmiotu                

(opinia poradni powinna być aktualna – badania przeprowadzone są na dany cykl 

edukacyjny ).  

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępnione uczniowi i jego 

rodzicom. 

6. Na wniosek rodzica nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

 

§ 50 

1. Ocenianie  osiągnięć uczniów klas I-III SP  polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności                      

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania                       

oraz formułowaniu    oceny.  

2. Nauczyciel  wychowawca na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów i rodziców                   

z regulaminem zachowania w szkole i kryteriami oceniania wiadomości i umiejętności   

uczniów. 

3. W klasach I-III oceny (klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne) w edukacji    

wczesnoszkolnej ,języka obcego oraz ocena z zachowania są oceną opisową.  

Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel wychowawca systematycznie 

odnotowuje w dzienniku zajęć , podręcznikach, ćwiczeniach i zeszycie ucznia 

osiągnięcia edukacyjne uczniów, stosując wyrazowe (również w formie pieczątek) 

lub cyfrowe  oceny:  

1) Celujący - wyrażony cyfrą 6 – Wspaniale, 

2) Bardzo dobry - wyrażony cyfrą 5  - Bardzo dobrze, 

3) Dobry - wyrażony cyfrą 4 – Ładnie, 

4) Dostateczny - wyrażony cyfrą 3 – Postaraj się lepiej,  
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5) Dopuszczający - wyrażony cyfrą 2 – Pracuj więcej. Pomyśl, 

6) Niedostateczny - wyrażony cyfrą 1  - Źle. 

4. O uzyskiwanych ocenach uczniowie będą informowani na bieżąco. Oceny będą 

zapisywane w   zeszycie. Prace pisemne będą zawierały recenzję ukazującą zalety i to, 

na co trzeba zwrócić jeszcze uwagę. Po odpowiedzi ustnej ucznia - nauczyciel dokonuje 

słownego uzasadnienia oceny (mówi co było dobrze, a co trzeba poprawić). 

5. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki bierzemy                

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia. 

6. Religia oceniana jest w skali ocen od 1 do 6. 

7. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym lekkim lub umiarkowanym polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym. 

8. Rodzice  o osiągnięciach uczniów będą powiadamiani  w czasie spotkań                                

z wychowawcą. W przypadku trudności w nauce, częstego nie przygotowania do zajęć - 

rodzice informowani będą podczas organizowania indywidualnych spotkań                           

z nauczycielem. 

9. W klasach I-III obowiązuje zeszyt korespondencji z rodzicami, w którym 

odnotowywane są wszystkie pochwały, uwagi i informacje. 

10. Uczeń klasy I-III  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne zostały pozytywnie ocenione.  

     10 a. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału               

albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej 

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego , jeżeli poziom rozwoju 

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku treści nauczania przewidzianych    

w programie nauczania dwóch klas. 

11. Ocenę opisową ucznia otrzymują rodzice na zakończenie I - go okresu. Na koniec 

roku szkolnego uczeń każdej klasy otrzymuje świadectwo opisowe. Dopuszcza się 

możliwość opracowywania oceny opisowej metodą komputerową. 

 

§  51 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności przyjęte w Zespole Szkół: 

1) formy ustne: 

         a) odpowiedzi ( dialog, opis, streszczenie, opowiadanie), 

         b) wypowiedzi ( praca na lekcji, praca z tekstem, ocena wypowiedzi w dyskusji), 

         c) praca domowa z komentarzem, 

        d) recytacja. 

  2)  formy pisemne: 

        a) prace klasowe, 

        b) sprawdziany, 

        c) kartkówki, 
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        d) testy, 

        e) zadania domowe, 

        f) dyktanda, 

        g) prace dodatkowe ( referaty, opracowania). 

 3)  formy praktyczne: 

       a) sprawnościowe, 

       b) doświadczalne. 

       2.  Ilość form sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia ustala nauczyciel danego 

 przedmiotu , biorąc pod uwagę treść programu nauczania oraz możliwości zespołu 

 klasowego. 

3. Ustala się następującą liczbę prac pisemnych sprawdzających wiedzę i umiejętności 

    ucznia w ciągu tygodnia: 

       1)  praca klasowa – trzy w ciągu tygodnia, przy czym jednego dnia może się              

odbyć jedna paca klasowa, nauczyciel o jego terminie informuje                            

z tygodniowym wyprzedzeniem i dokonuje wpisu do dziennika, 

         2)  kartkówka – obejmuje materiał z 3 ostatnich tematów i nie musi być 

zapowiadana. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych  i ocenionych prac pisemnych       

    w następujących terminach: 

    1)   kartkówki w ciągu 7 dni, 

    2)  prace klasowe w ciągu 14 dni. 

5.   Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i rodziców ( prawnych opiekunów) i na ich 

  prośbę nauczyciel powinien ocenę uzasadnić w sposób określony w Statucie Szkoły.  

6. Ustala się następujące progi procentowe poszczególnych ocen z prac pisemnych   

jednostopniowych, ocenianych wg skali punktowej: 

 

Ocena Procentowy udział punktów 

celujący 100% 

bardzo dobry 90%-99% 

dobry 75%-89% 

dostateczny 50%-74% 

dopuszczający 30%-49% 

niedostateczny poniżej 30% 

 

7. W przypadku testów wielostopniowych  i odpowiedzi ustnych nauczyciel może ustalić   

inne, własne kryteria oceniania, biorąc pod uwagę poziom wymagań danego zadania             

i informując o tym wcześniej uczniów. 

8.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego , techniki, muzyki, plastyki należy          

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązaniu się                 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć   
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  wychowania fizycznego i informatyki. 

10. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii           

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza. 

11.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast  

   oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

12.  Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek zaliczenia, w terminie i formie uzgodnionej  

z nauczycielem przedmiotu, 50 % prac w semestrze.  

13. Możliwość i zasady poprawy ocen niekorzystnych z innych form pisemnych ustala  

   indywidualnie z uczniem nauczyciel przedmiotu. 

14. Przyjmuje się następujące sposoby powiadamiania rodziców ( prawnych opiekunów)   

o osiągnięciach i postępach uczniów w nauce: 

   1)  spotkania wychowawców z rodzicami ( minimum 2 w semestrze), 

   2)  indywidualne rozmowy wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami, 

   3) pisemne informowanie ( wykaz ocen cząstkowych) o wynikach osiągniętych 

przez ucznia, 

  4) zebrania ogólnoszkolne, 

  5) indywidualna konsultacja z inicjatywy rodzica, 

  6) rozmowa telefoniczna, 

  7) korespondencja listowna lub w zeszycie ucznia, 

  8) list gratulacyjny, 

  9) informacje poprzez wychowawcę, dyrektora, pedagoga. 

15. skreślony. 

§ 52 

1. W  klasach  IV-VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne według    skali określonej w ust.1 § 49 Regulaminu, 

bez znaków „+”, „-”.  

      1a. Na cztery tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej, klasyfikacyjnej, 

śródrocznej i rocznej wychowawca powiadamia ucznia ustnie, a jego rodziców                  

( prawnych opiekunów) pisemnie o jego przewidywanych ocenach niedostatecznych 

i ocenie nagannej z zachowania. Nauczyciele przedmiotów zobowiązani są 

poinformować o tym fakcie wychowawcę. 

      1b.  Na trzy tygodnie przed zakończeniem okresu, każdy nauczyciel  przedstawia uczniom 

 przewidywane oceny śródroczne i roczne z nauczanego przez siebie przedmiotu,   

 a wychowawca klasy przewidywaną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

      1c. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z poszczególnych przedmiotów podane są 

do wiadomości ustnie na trzy dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Ocena 

ustalona  przez nauczyciela jest ostateczna. 

2. Ocenę śródroczną i roczną ucznia z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy               

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,                    

w oparciu o zasady zawarte w § 55. 

3.  skreślony. 

4. przeniesiono do § 50 pkt. 7. 
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5. Ocena śródroczna i roczna nie powinna być wyłącznie wynikiem średnich ocen 

cząstkowych. 

6. Ustalając ocenę śródroczną i roczną nauczyciele ( z wyjątkiem wychowania 

fizycznego, muzyki, techniki, plastyki) biorą przede wszystkim pod uwagę: 

     1)  wyniki sprawdzianów i kartkówek, 

     2)  oceny z odpowiedzi ustnych, 

     3)  pracę na lekcji, 

     4)  samodzielność wykonywania prac, 

     5)  przygotowanie do zajęć, 

     6 )  wykonywanie prac nadobowiązkowych ( np. udział w konkursach). 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej lub śródrocznej stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki                 

w klasie programowo wyższej,  szkoła ,w miarę możliwości, stwarza uczniowie 

szansę uzupełnienia braków. 

8.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

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

  nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 

  przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania 

9.  

1) Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym 

promocję do klasy programowo wyższej. 

2) W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 

ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna 

może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły 

podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców 

ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy 

oddziału. 

3) Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada  

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, 

jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 

szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

10. Uczeń klasy IV lub V otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli                

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

11.  O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie                  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe            

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym. 

12. Uczeń klasy VI kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

   1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie VI oraz 
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roczne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej , 

   2)   przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego. 

13. Uczeń klasy III kończy gimnazjum , jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie III gimnazjum oraz 

roczne  oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w   klasach  programowo niższych , uzyskał oceny wyższe                    

od niedostatecznej, 

             2)   przystąpił do egzaminu zewnętrznego. 

14.  O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte                     

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

15. Uczeń klasy IV i V otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

    końcoworocznej,  uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

16. Uczeń klasy VI kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej ( o której mowa w ust.15), uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. 

17.  Uczeń klasy I i II gimnazjum otrzymuje promocję z wyróżnieniem,  jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcoworocznej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

18. Uczeń klasy  III kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, ( o której mowa w ust.17), uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

19.  uchylony. 

20. uchylony      

21. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, albo indywidualnego nauczania  lub opinii publicznej  

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

Zasady i tryb uzyskiwania przez ucznia ocen wyższych niż przewidywane 

 

§ 53 

1. Uczeń ma prawo do poprawy i uzyskania wyższej oceny ze sprawdzianu i praktycznej 

 formy sprawdzania umiejętności. 

2. Uczeń nieusatysfakcjonowany swoją oceną ze sprawdzianu bądź praktycznej formy 

sprawdzenia umiejętności zgłasza nauczycielowi przedmiotu chęć poprawy oceny              

na lepszą. Nauczyciel przedmiotu wyznacza uczniowi termin poprawy sprawdzianu 

lub wykonania formy praktycznej, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni                
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od terminu uzyskania przez ucznia oceny, która go nie satysfakcjonuje. 

3. Nauczyciel oceniając pracę ucznia, bierze pod uwagę wyższą z uzyskanych ocen                  

z danej partii materiału. 

4. Nauczyciel w danym roku szkolnym, archiwizuje pisemne sprawdziany ucznia lub 

wyniki  jego praktycznych sprawdzianów umiejętności w postaci teczki przebiegu 

nauczania, którą przedstawia do wglądu na prośbę rodzica i ucznia, wychowawcy            

lub dyrektora Zespołu Szkół. 

5. Przeniesiono do § 52 pkt. 1b. 

6. Oceny klasyfikacyjne nie mogą być niższe od przewidywanych. W przypadku 

rażącego naruszenia przepisów prawa wychowawca klasy może obniżyć ocenę 

zachowania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i informując o tym rodziców 

ucznia ( prawnych opiekunów). 

7. Uczeń nieusatysfakcjonowany z przewidywanej oceny, zgłasza nauczycielowi chęć jej 

poprawy. 

8. Nauczyciel przedstawia uczniowi i jego rodzicom warunki, jakie musi spełnić,                

aby uzyskać ocenę wyższą i jeśli uczeń spełni te warunki – otrzymuje ocenę wyższą. 

9. Warunkiem podwyższenia oceny zachowania jest naprawienie przez ucznia 

wyrządzonych szkód lub okazanie skruchy w stosunku do osób, którym uczeń 

wyrządził krzywdę. Spełnienie tych wymagań  może powodować anulowanie uwag 

zapisanych w klasowym dzienniczku uwag. Prawo do anulowania uwag ma 

nauczyciel, który je wpisał, dopisując obok nich wyraz „ anulowano” wraz z datą                  

i podpisem. 

10. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenie                        

do dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia  zakończenia zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami  

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor Zespołu Szkół powołuje 

komisję, która: 

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

     przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia , w formie pisemnej        

i  ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

      klasyfikacyjną zachowania  w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

      w   przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

12.   Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 11 pkt.1) uzgadnia się z uczniem i jego  

  rodzicami ( prawnymi opiekunami). 

      12a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu                       

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 
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13. W skład komisji wchodzą: 

   1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 

        a)  dyrektor Zespołu Szkół albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko  kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

        b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

        c)  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących  

takie  same  lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

  2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

      a)  dyrektor Zespołu Szkół albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

            kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

      b)  wychowawca klasy, 

      c)  wskazany przez dyrektora Zespołu Szkół nauczyciel prowadzący zajęcia 

            edukacyjne   w danej klasie, 

      d)  pedagog, jeżeli jest zatrudniony w Zespole Szkół, 

      e)   przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

      f)   przedstawiciel Rady Rodziców. 

14. Nauczyciel, o którym mowa w ust.13 pkt.1lit.b)  może być zwolniony z udziału                  

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych , szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor Zespołu Szkół powołuje innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

15. Ustalona przez komisję  roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych                      

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu  poprawkowego. 

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

    1) w przypadku rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

       a)  skład komisji, 

       b)  termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.11 pkt.1), 

       c)  zadania ( pytania) sprawdzające, 

       d)  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

       a)  skład komisji, 

       b)  termin posiedzenia komisji, 

       c)  wynik głosowania, 

       d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

17.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

18.  Do protokołu, o którym mowa w ust.16 pkt.1dołącza się pisemne prace ucznia                    

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

19.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym    

    mowa w ust.11 pkt.1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                       

w dodatkowym  terminie  wyznaczonym przez dyrektora Zespołu Szkół. 
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20.    Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu   

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

           

Zasady i tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych 
 

§ 54 

1. Uczeń nieklasyfikowany  z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

      egzamin klasyfikacyjny.  

2. Na wniosek ucznia  lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, ucznia 

nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności.  

3. Uczeń nieklasyfikowany zdaje egzamin w formie pisemnej i ustnej z języka polskiego, 

języka obcego, matematyki, przyrody, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy                

o społeczeństwie, natomiast egzamin z plastyki, muzyki, techniki, informatyki                   

i wychowania fizycznego  ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami                         

( prawnymi  opiekunami), którzy mogą być obecni w czasie egzaminu. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych            

w obecności , wskazanego przez dyrektora Zespołu Szkół , nauczyciela takich samych 

lub pokrewnych zajęć. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) zadania ( ćwiczenia)egzaminacyjne, 

4) wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się prace ucznia i sporządza zwięzłą informację o jego ustnych 

odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, a w przypadku 

oceny niedostatecznej , może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania, zamiast oceny wpisuje się „ nieklasyfikowany”. 

9. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną 

z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić                         

do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

10. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego, matematyki, przyrody, 

fizyki, chemii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie składa się z części 

pisemnej, która  trwa 45 minut oraz ustnej, z wyjątkiem  egzaminu z plastyki, muzyki, 

techniki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede  

wszystkim formę zadań praktycznych. 

10 a. Uczniowi należy zagwarantować czas na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej-  

             maksymalnie 10 minut. 

    10 b. Uczeń na zaprezentowanie odpowiedzi ustnej ma maksymalnie 15 minut. 

 



57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    10.c. Zestawy egzaminacyjne zarówno w części pisemnej jak i ustnej zawierają zadania 

                    i pytania na poziomie wymagań koniecznych i podstawowych. 

    10 d. Uczeń otrzymuje na egzaminie poprawkowym ocenę co najwyżej dostateczną. 

    10 e. Egzamin poprawkowy zdaje uczeń, jeżeli średnia jego uzyskanych punktów z części  

ustnej i pisemnej wynosi co najmniej 50%. 

      10 f. Przyjmuje się następujące kryteria oceniania z części pisemnej i ustnej: 

                   0 % - 44 %  - niedostateczny 

                   45 % - 74 %  - dopuszczający  

                   75 % - 100 % - dostateczny 

11. Dyrektor Zespołu Szkół wyznacza termin egzaminu poprawkowego w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

12. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu 

Szkół w skład której wchodzą: 

1) dyrektor Zespołu Szkół lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  

kierownicze – jako   przewodniczący 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) pytania egzaminacyjne, 

4) wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę. 

           Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i sporządza zwięzłą informację o jego 

ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora., nie później niż do końca września. 

15. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

16. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz      

w ciągu tego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej  ucznia,  

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych,                           

pod warunkiem, że zajęcia te są realizowanie w klasie programowo  wyższej. 

17.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inne dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom                         

w sekretariacie szkoły. 

 

Szczegółowe kryteria ustalania ocen z zachowania. 

 

§ 55 

1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania uwzględnia w szczególności: 

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
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2)  postępowanie zgodnie z dobrami społeczności szkolnej, 

3)  dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4)  dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, 

6)  godne, kulturalne zachowanie się w Zespole Szkół i poza nim, 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Roczną i semestralną ocenę zachowania w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I – III 

gimnazjum ustala się według następującej skali: 

1)  wzorowe 

2)  bardzo dobre 

3)  dobre 

4)  poprawne 

5)  nieodpowiednie 

6)  naganne 

3. Każdy uczeń na początku I i II semestru otrzymuje 100 punktów bazowych. W trakcie 

trwania semestru jego zachowanie jest oceniane  wpisami nauczycieli do zeszytu 

uwagi spostrzeżeń klasy. Każdy wpis opatrzony jest odpowiednią liczbę punktów 

dodatnich, bądź ujemnych. 

4. Punkty dodatnie można uzyskać za: 

 1) udział w konkursie wiedzowym, artystycznym lub zawodach sportowych 

    na szczeblu: 

    a)szkoły                                                                                                    5 pkt 

    b)gminy                                                                                                  10 pkt 

    c) powiatu                                                                                               20 pkt 

    d)województwa ( w tym laureat konkursu Kangur i Oxford)               30 pkt 

 2) za zajęcie czołowych miejsc dodatkowo: 

    a) I miejsce                                                                                             30 pkt 

    b) II miejsce                                                                                            20 pkt 

    c) III miejsce                                                                                           10 pkt 

3)  W konkursie szkolnym za zdobycie czołowych miejsc otrzymuje się : 

    a) I miejsce                                                                                              15 pkt 

    b) II miejsce                                                                                             10 pkt 

    c) III miejsce                                                                                              5 pkt 

4)  właściwe wypełnianie funkcji w szkole                                            10-20 pkt 

5)  właściwe wypełniane funkcji w klasie                                                5-10 pkt 

6)  skreślony 

7)  pomoc podczas szkolnej imprezy                                                        5-10 pkt 

8)  praca na rzecz klasy                                                                                  5 pkt 

9)   praca na rzecz szkoły                                                                          5-10 pkt 

           10)  pomoc innym ( wolontariat)                                                                     5 pkt 

            11)   udokumentowana działalność pozalekcyjna ( I w sem)                        10 pkt 

12)   przeciwstawianie się złu i przemocy                                                     10 pkt 

13)    do dyspozycji wychowawcy                                                                30 pkt 

14)  100 % frekwencja- raz w miesiącu                                                          5 pkt 
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5. Punkty ujemne przyznaje się za: 

1)    niewykonywanie poleceń nauczyciela, lekceważący stosunek do przedmiotu 

       niewywiązanie się z zobowiązania, przeszkadzanie na lekcji, zaśmiecanie   

otoczenia 

                                                                                                                     5 pkt 

2) skreślony                                                                                                

3) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela                                   10 pkt 

4) skreślony 

5) zaczepki słowne                                                                                5 pkt 

6) skreślony 

7) bójka                                                                                               10 pkt 

8) wulgarne słownictwo                                                                     10 pkt 

9) niszczenie sprzętu  i mebli szkolnych oraz własności innych uczniów 

                                                                                                              10-30 pkt 

10) skreślony 

11) skreślony 

12) za nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcje                                  1 pkt 

13) nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji ( wagary))                   5 pkt 

14) skreślony 

15) makijaż, malowanie włosów i paznokci, noszenie kolczyków  

            w różnych częściach ciała zagrażające bezpieczeństwu, 

            strój niezgodny ze Statutem                                                              5 pkt 

16) skreślony 

17) skreślony 

18) samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas przerwy                  3 pkt 

19) przynoszenie i używanie petard i niebezpiecznych narzędzi          10 pkt 

20) niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych        10-20 pkt 

21) znęcanie się fizyczne i psychiczne nad słabszymi                       5-10 pkt 

22) przywłaszczenie cudzego mienia                                                    10 pkt 

23) wejście w konflikt z prawem ( kradzieże, wymuszenia, używki )  50 pkt 

24) brak stroju galowego w dniach ustalonych w § 42 ust. 10          9-20 pkt 

 

 6. Wychowawca klasy nie realizującej projektu edukacyjnego określonego 

Rozporządzeniem MEN z dnia 20.08.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 

156 poz. 1046) na godzinie wychowawczej poprzedzającej  klasyfikacyjną Radę 

Pedagogiczną, sumuje punkty uzyskane przez ucznia, wysłuchuje opinii ocenianego 

ucznia i innych uczniów   klasy           i w zależności od ilości uzyskanych punktów, 

ustala jedną    z    następujących ocen: 

     1)  wzorową – za uzyskanie powyżej 200  pkt  

     2)  bardzo dobrą – za uzyskanie od 150 pkt do 199 pkt 
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     3)  dobrą – za uzyskanie od 100 pkt – 149 pkt 

     4)  poprawną – za uzyskanie od 50 pkt do 99 pkt 

     5)  nieodpowiednią – za uzyskanie od 10 pkt – 49 pkt 

     6)  naganną  - za uzyskanie poniżej 10 pkt 

6a. Wychowawca klasy gimnazjalnej realizującej projekt edukacyjny ustala ocenę z 

zachowania jak w ust. 6 przyjmując następujące kryteria:  

1) Ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę 

bardzo dobrą a ponadto wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we 

wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków 

zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się 

umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków, 

2) Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą                   

a ponadto był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a 

jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana 

życzliwością,  

3) Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole realizującym 

projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania,   

4) Ocenę poprawną – otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole 

realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem 

zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub 

po interwencji opiekuna projektu, 

5) Ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 

poprawną, a także mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu 

realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego 

konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji 

zadań przez innych członków zespołu, 

6) Ocenę naganną – otrzymuje uczeń, który nie uczestniczył lub odmówił udziału            

w realizacji projektu gimnazjalnego. 

7.    Niezależnie od zasad określonych w pkt.4, uczeń, który uzyskał: 

1) co najmniej 20 pkt. ujemnych za niewłaściwe zachowanie, nie może mieć ocen 

wyższej niż bardzo dobra, 

2) co najmniej 30 pkt ujemnych za niewłaściwe zachowanie, nie może mieć 

oceny wyższej  niż dobra. 

8. W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą kulturę 

osobistą, stosunek do obowiązków szkolnych i aktywności ucznia. Przy ustalaniu 

oceny będą brane pod uwagę następujące zakresy:  

1) Kultura osobista  

a) uczeń używa form grzecznościowych,  

b) jest koleżeński, 

c) w kulturalny sposób nawiązuje kontakty z nauczycielami , innymi 

pracownikami szkoły i kolegami,  

d) dba o kulturę słowa, 

e) przestrzega higieny osobistej, 
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f) porządkuje swoje stanowisko pracy podczas zajęć i po lekcjach,  

2) Stosunek do obowiązków szkolnych  

a) uczeń jest przygotowany do lekcji,  

b) nie spóźnia się na lekcję,  

c) dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych,  

d) uważnie słucha i wykonuje polecenia,  

e) bierze udział w konkursach, zawodach sportowych,  

f) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia,  

g) stosuje się do norm i zasad panujących na terenie klasy i szkoły, 

3) Aktywność  

a) uczeń jest aktywny na lekcjach, chętnie zgłasza się do odpowiedzi,  

b) dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego,  

c) pomaga kolegom podczas zajęć,  

d) pracuje wytrwale, nie zniechęca się napotykając trudności,  

e) pracuje na rzecz klasy i szkoły,  

 

Szczegółowe kryteria ustalania ocen z zachowania dla uczniów z orzeczoną 

niepełnosprawnością 
 

Zasady ogólne: 

 

Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

indywidualnego nauczania wydanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczna                     

lub publiczną poradnię specjalistyczną. 

Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy (jest ona ostateczna), po uwzględnieniu: 

a) samooceny ucznia; 

b) opinii klasy; 

c) opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia. 

1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania uwzględnia w szczególności: 

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2)  postępowanie zgodnie z dobrami społeczności szkolnej, 

3)  dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4)  dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, 

6)  godne, kulturalne zachowanie się w Zespole Szkół i poza nim, 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 
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2. Roczną i semestralną ocenę zachowania w klasach IV-VI szkoły podstawowej                 

i I – III gimnazjum ustala się według następującej skali: 

1)  wzorowe 

2)  bardzo dobre 

3)  dobre 

4)  poprawne 

5)  nieodpowiednie 

6)  naganne 

3. Każdy uczeń na początku I i II semestru otrzymuje 150 punktów bazowych. W trakcie 

trwania semestru jego zachowanie jest oceniane  wpisami nauczycieli do zeszytu 

uwag i spostrzeżeń klasy. Każdy wpis opatrzony jest odpowiednią liczbę punktów 

dodatnich, bądź ujemnych. 

4. Punkty dodatnie można uzyskać za: 

 1) udział w konkursie wiedzowym, artystycznym lub zawodach sportowych 

    na szczeblu: 

    a)szkoły                                                                                                    5 pkt 

    b)gminy                                                                                                  10 pkt 

    c) powiatu                                                                                               20 pkt 

    d)województwa ( w tym laureat konkursu Kangur i Oxford)               30 pkt 

 2) za zajęcie czołowych miejsc dodatkowo: 

    a) I miejsce                                                                                             30 pkt 

    b) II miejsce                                                                                            20 pkt 

    c) III miejsce                                                                                           10 pkt 

3)  W konkursie szkolnym za zdobycie czołowych miejsc otrzymuje się: 

    a) I miejsce                                                                                              15 pkt 

    b) II miejsce                                                                                            10 pkt 

    c) III miejsce                                                                                            5 pkt 

4) Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych: 

a) estetyka zeszytów i podręczników (po semestrze)    5 pkt 

b)rozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań     5 pkt 

c) wywiązywanie się z podjętych zadań       5 pkt 

d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa       5 pkt 

5) Kultura osobista, właściwe współżycie i współdziałanie w szkole: 

    a) kulturalny sposób bycia i wyrażania się, przestrzeganie form grzecznościowych  

    (po semestrze)                    5 pkt 

    b) dbałość o sprzęt szkolny                    5 pkt 

     c) uczeń jest koleżeński                              5 pkt 

    d) uczeń nie kłamie i nie oszukuje                 5 pkt 

6)  właściwe wypełnianie funkcji w szkole                                            10-20 pkt 

7)  właściwe wypełniane funkcji w klasie                                                5-10 pkt 

8)  pomoc podczas szkolnej imprezy                                                        5-10 pkt 

9)  praca na rzecz klasy                                                                                  5 pkt 

10)   praca na rzecz szkoły                                                                         5-10 pkt 

           11)  pomoc innym ( wolontariat)                                                                     5 pkt 
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            12)   udokumentowana działalność pozalekcyjna ( I w sem)                        10 pkt 

13)   przeciwstawianie się złu i przemocy                                                     10 pkt 

14)    do dyspozycji wychowawcy                                                                30 pkt 

15)  100 % frekwencja- raz w miesiącu                                                          5 pkt 

5. Punkty ujemne przyznaje się za: 

1)    niewykonywanie poleceń nauczyciela, lekceważący stosunek do przedmiotu 

      niewywiązanie się z zobowiązania, przeszkadzanie na lekcji, zaśmiecanie  

otoczenia 

                                                                                                                     5 pkt                                                                                             

2) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela                                   10 pkt 

3) zaczepki słowne                                                                                5 pkt 

4) bójka                                                                                               10 pkt 

5) wulgarne słownictwo                                                                     10 pkt 

6) niszczenie sprzętu  i mebli szkolnych oraz własności innych uczniów 

                                                                                                               10-30 pkt 

7) za nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcje                                  1 pkt 

8) nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji ( wagary))                   5 pkt 

9) makijaż, malowanie włosów i paznokci, noszenie kolczyków  

            w różnych częściach ciała zagrażające bezpieczeństwu, 

            strój niezgodny ze Statutem                                                              5 pkt 

10) samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas przerwy                  3 pkt 

11) przynoszenie i używanie petard i niebezpiecznych narzędzi          10 pkt 

12) niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych        10-20 pkt 

13) znęcanie się fizyczne i psychiczne nad słabszymi                       5-10 pkt 

14) przywłaszczenie cudzego mienia                                                    10 pkt 

15) wejście w konflikt z prawem ( kradzieże, wymuszenia, używki )  50 pkt 

16) brak stroju galowego w dniach ustalonych w § 42 ust. 10          9-20 pkt 

 6. Wychowawca klasy nie realizującej projektu edukacyjnego określonego 

Rozporządzeniem MEN z dnia 20.08.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 

156 poz. 1046) na godzinie wychowawczej poprzedzającej  klasyfikacyjną Radę 

Pedagogiczną, sumuje punkty uzyskane przez ucznia, wysłuchuje opinii ocenianego 

ucznia i innych uczniów   klasy  i w zależności od ilości uzyskanych punktów, ustala 

jedną    z    następujących ocen: 

     1)  wzorową – za uzyskanie powyżej 200  pkt  

     2)  bardzo dobrą – za uzyskanie od 150 pkt do 199 pkt 

     3)  dobrą – za uzyskanie od 100 pkt – 149 pkt 

     4)  poprawną – za uzyskanie od 50 pkt do 99 pkt 

     5)  nieodpowiednią – za uzyskanie od 10 pkt – 49 pkt 

     6)  naganną  - za uzyskanie poniżej 10 pkt 
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6a. Wychowawca klasy gimnazjalnej realizującej projekt edukacyjny ustala ocenę                     

z zachowania jak w ust. 6 przyjmując następujące kryteria:  

1) Ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę 

bardzo dobrą a ponadto wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we 

wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków 

zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się 

umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków, 

2) Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą                   

a ponadto był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny,     

a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana 

życzliwością,  

3) Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole realizującym 

projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania,   

4) Ocenę poprawną – otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole 

realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem 

zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu              

lub po interwencji opiekuna projektu, 

5) Ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 

poprawną, a także mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu 

realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego 

konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji 

zadań przez innych członków zespołu, 

6) Ocenę naganną – otrzymuje uczeń, który nie uczestniczył lub odmówił udziału            

w realizacji projektu gimnazjalnego. 

7.    Niezależnie od zasad określonych w pkt.4, uczeń, który uzyskał: 

           1) co najmniej 20 pkt. ujemnych za niewłaściwe zachowanie, nie może mieć oceny 

wyższej   niż bardzo dobra, 

           2) co najmniej 30 pkt ujemnych za niewłaściwe zachowanie, nie może mieć oceny  

wyższej  niż dobra. 

8. W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą kulturę 

osobistą, stosunek do obowiązków szkolnych i aktywności ucznia. Przy ustalaniu 

oceny będą brane pod uwagę następujące zakresy:  

1) Kultura osobista  

a) uczeń używa form grzecznościowych,  

b) jest koleżeński, 

c) w kulturalny sposób nawiązuje kontakty z nauczycielami , innymi 

pracownikami szkoły i kolegami,  

d) dba o kulturę słowa, 

e) przestrzega higieny osobistej, 

f) porządkuje swoje stanowisko pracy podczas zajęć i po lekcjach,  

2) Stosunek do obowiązków szkolnych  

a) uczeń jest przygotowany do lekcji,  

b) nie spóźnia się na lekcję,  



65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

c) dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych,  

d) uważnie słucha i wykonuje polecenia,  

e) bierze udział w konkursach, zawodach sportowych,  

f) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia,  

g) stosuje się do norm i zasad panujących na terenie klasy i szkoły, 

3) Aktywność  

a) uczeń jest aktywny na lekcjach, chętnie zgłasza się do odpowiedzi,  

b) dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego,  

c) pomaga kolegom podczas zajęć,  

d) pracuje wytrwale, nie zniechęca się napotykając trudności,  

e) pracuje na rzecz klasy i szkoły,  

 

Zasady oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania                 

i liczenia 

 

§ 56 

1. Nauczyciel zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z rodzajem zaburzeń 

towarzyszących dysleksji rozwojowej, dostosować wymagania do faktycznych 

możliwości dziecka i zastosować oceny ze zwiększoną tolerancją w zakresie poziomu 

wymagań. 

1) oceniając ucznia z dysleksją należy: 

    a)  pamiętać, że uczeń czyta znacznie wolniej, potrzebuje on więcej czasu na 

przeczytanie 

         tekstu, 

    b) zadbać, aby na forum klasy czytał głośno tylko teksty wyuczone wcześniej, 

    c) w czasie opowiadania treści zadawać pytania pomocnicze, 

2) oceniając ucznia z dysgrafią należy: 

    a) dzielić sprawdziany na mniejsze części i przeprowadzać etapami, 

    b) częściej oceniać wypowiedzi ustne, 

    c) prace pisemne oceniać głównie pod względem merytorycznym 

    d) częściej sprawdzać zeszyty, 

3) oceniając ucznia z dysortografią należy : 

   a) często przygotowywać ocenę opisową, z której wynika jakie błędy popełnił i jak 

       wyćwiczyć ich poprawę, 

   b) nie obniżać oceny pracy pisemnej z powodu błędów ortograficznych, 

4) oceniając ucznia z dyskalkulią należy : 

    a) zwracać uwagę na styl uczenia się dziecka i uwzględniać jego własny styl 

realizacji   zadań. 
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Ceremoniał szkolny 

 

§57 

1. Ceremoniał szkolny jest opisem  przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru 

szkolnego i samej celebracji sztandaru. 

2. Ceremoniał szkolny jest pomocny w organizowaniu  ślubowań, przyrzeczeń i innych 

uroczystości szkolnych, stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną                          

i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych oraz ze Statutem Zespołu Szkół 

Samorządowych w Sypniewie. 

3. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu-Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. 

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego 

poszanowania. 

4. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły , w zamkniętej gablocie. 

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w sekretariacie szkoły. 

5. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany spośród uczniów klas gimnazjalnych  

wyróżniających się w nauce, wzorowym lub bardzo dobrym  zachowaniu                            

w następującym składzie: Chorąży ( sztandarowy) i asystujący. 

6. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców 

klas  na czerwcowej Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. 

7. Kadencja pocztu trwa trzy lata. Przekazanie opieki nad sztandarem odbywa się w 

czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora 

szkoły. 

8. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

9. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: 

1) uczeń – czarne spodnie, biała koszula, 

2) uczennice – białe bluzki koszulowe i czarne spódnice do kolan. 

10. Insygnia pocztu sztandarowego: 

1) biało czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem 

białym,  

2) w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

3) białe rękawiczki. 

11. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

1) uroczyste rozpoczęcie i zakończenie  roku szkolnego, 

2) ślubowanie klas pierwszych, 

3) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości, Dzień 

Patrona, 

4) pożegnanie absolwentów. 

12. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez 

dyrektora spośród nauczycieli szkoły. 

13. Uczniowie klas pierwszych składają w październiku rotę ślubowania i otrzymują: 

„Dyplom pasowania na ucznia”.  
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Tekst ślubowania: 

1)   uczniów klas I: 

„ Ja, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie 

ślubuję: sumiennie i systematycznie uczyć się, wzorowo zachowywać, być dobrym, 

uczciwym i koleżeńskim. Ślubuję: pomagać innym w potrzebie , okazywać szacunek 

starszym, dbać o dobre imię Szkoły”. 

2)  członków Samorządu Uczniowskiego: 

„ Ja członek Samorządu Uczniowskiego, wybrany przez społeczność uczniowską  

naszej szkoły, ślubuję godnie reprezentować interesy koleżanek i kolegów wewnątrz            

i na zewnątrz szkoły, dbać o działanie zgodne ze Statutem Szkoły, być bezstronnym            

i sprawiedliwym w rozstrzyganiu spraw uczniowskich, być łącznikiem  między 

społecznością uczniowską,    a Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców”. 

3)  Absolwentów Szkoły Podstawowej 

„ Ja uczeń klasy szóstej, dziś absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. 

Tadeusza Janeczko w Sypniewie, ślubuję: aktywną postawą przyczynić się                        

do rozsławienia imienia Szkoły. Ślubuję: być w przyszłości dobrym  i uczciwym 

Polakiem”. 

4) Absolwentów Gimnazjum: 

„ My Absolwenci Publicznego Gimnazjum w Sypniewie Tobie , Szkoło Ślubujemy: 

wiernie strzec Twojego honoru, dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię,                        

z godnością nosić zaszczytne miano  wychowanka Gimnazjum , zdobytą wiedzę 

umiejętności i sprawności  jak najlepiej wykorzystać w dalszym swoim życiu, zawsze 

pracować sumiennie i uczciwie, czynnie uczestniczyć  w życiu naszego kraju. 

Ślubujemy!” 

5)  pocztu sztandarowego: 

„ My uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie, wyznaczeni do 

pełnienia zaszczytnego obowiązku pocztu sztandarowego ślubujemy: otaczać sztandar 

należytym szacunkiem, godnie reprezentować Szkołę w uroczystościach z udziałem 

sztandaru, swoją postawą dawać przykład innym”. 

14. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły: 

1) Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach  rocznicowych 

organizowanych przez administrację samorządową, państwową oraz                                   

w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych  i innych. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 58 

      1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

                                                                      § 59 

      1. Zespół Szkół może posiadać dwa odrębne sztandary. 

      2. Godło lub ceremoniał mogą być wspólne lub odrębne. 
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§ 60 

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

2. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materialnej określa 

organ   prowadzący na mocy odrębnych przepisów. 

 

§ 61 

Działalność związków zawodowych określają odrębne przepisy. 

 

§ 62 

1. Zmiany w statucie przygotowuje Rada Pedagogiczna. 

2. Dyrektor ma prawo wydania raz w roku jednolitego tekstu statutu. 

 

§ 63 

Statut wchodzi w życie z dniem 15 września 2015r. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


