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PODSTAWĄ PRAWNĄ STATUTU JEST: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1943 z 

późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357               

z późn. zm.). 
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6. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. przyjęta przez zgromadzenie 

Ogólne ONZ Dz. U. 1991 Nr 120, poz. 526 (w Polsce obow. od 7 lipca 1991r.) 

7. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r. 
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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

Zespół działa na podstawie przepisów: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1943 z 

późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357               

z późn. zm.). 

5. Uchwała Nr XXVIII/133/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 

6. Uchwała Nr XX/140/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (z późn. zm.). 

7. Przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw. 

8. Postanowień niniejszego Statutu. 

 

§2 

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół w Chrostkowie.  

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

2.1.  zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Chrostkowie, 

2.2. szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Chrostkowie, 

2.3. statucie – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Chrostkowie, 

2.4. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 

2.5. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

2.6. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Chrostkowo. 

 

§3 

1. Zespół tworzą: 

1.1. Przedszkole w Chrostkowie; 

1.2. Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Chrostkowie z oddziałami przedszkolnymi i 
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oddziałami gimnazjalnymi; 

2. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w szkole podstawowej, prowadzone są klasy 

dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. 

3. Organy Zespołu Szkół prowadzą działalność w ramach kompetencji określonych ustawą Prawo 

oświatowe i Statutem Zespołu. 

 

§4 

1. Zespół Szkół w Chrostkowie jest publiczną szkołą. 

2. Siedziba Zespołu Szkół mieści się w budynku o adresie Chrostkowo 80, 87-602 Chrostkowo. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego lub 

gimnazjalnego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej. 

 

§  5 

1. Na pieczęci używana jest nazwa: „Zespół Szkól w Chrostkowie”. 

2. Na pieczęci szkół wchodzących w skład Zespołu używa się nazwy o treści: 

2.1. „Zespół Szkół w Chrostkowie Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Chrostkowie"; 

2.2. „ Zespół Szkół w Chrostkowie Przedszkole w Chrostkowie "; 

2.3. „Zespół Szkół w Chrostkowie Publiczne Gimnazjum w Chrostkowie" – do 31 sierpnia 2019 r. 

 

§6 

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Chrostkowo, 87-602 Chrostkowo 99. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kujawsko - Pomorski Kurator 

Oświaty w Bydgoszczy. 

3. Obwód Zespołu Szkół w Chrostkowie. 

3.1. Obwód Szkoły Podstawowej w Chrostkowie obejmuje następujące miejscowości: 

klasy I – III  

Adamowo, Chrostkowo, Chrostkowo Nowe, Gołuchowo, Janiszewo, Ksawery, 

Majdany, Makowiec, Nowa Wieś, Wildno, 

klasy IV – VIII 

Adamowo, Chrostkowo, Chrostkowo Nowe, Gołuchowo, Janiszewo, Ksawery, 

Majdany, Makowiec, Nowa Wieś, Wildno, Chojno, Głęboczek, Kawno, Lubianki, 

Sikórz, Stalmierz. 

3.2. Obwód oddziałów gimnazjalnych w Chrostkowie: Adamowo, Chojno, Chrostkowo, 
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Chrostkowo Nowe, Gołuchowo, Głęboczek, Janiszewo, Kawno, Ksawery, Lubianki, 

Majdany, Makowiec, Nowa Wieś, Stalmierz, Sikórz, Wildno. 

4. Zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania czas cyklu kształcenia w Zespole 

wynosi: 

4.1. w przedszkolu – 3 – 5-latki wg obowiązujących przepisów; 

4.2. w oddziale przedszkolnym – 6-latki 

4.3. w szkole podstawowej - 8 lat; 

4.4. w oddziałach gimnazjalnych - 3 lata. 

5. Za zgodą organu prowadzącego, w Zespole mogą być prowadzone : 

5.1. stołówka szkolna; 

5.2. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. 

6. W Zespole funkcjonuje biblioteka szkolna. 

7. W Zespole funkcjonuje świetlica szkolna. 

8. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum organizują naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział II 

PRZEDSZKOLE I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

§7 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

1. Przedszkole jako przedszkole publiczne: 

1.1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania 

przedszkolnego; 

1.2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, 

nie krótszym niż 5 godzin dziennie;  

1.3. pobiera opłatę za jedną godzinę opieki i kształcenia dziecka 3–5-letniego poza czasem wyznaczonym 

na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 1,00 zł; 

1.4. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;  

1.5. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

2. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza przedszkola prowadzona jest na podstawie podstawy 

programowej, planów pracy dydaktyczno - wychowawczej, planu rozwoju placówki i koncentruje się na: 

2.1. wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami 

rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym;  
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2.2. rozpoznawaniu potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, w razie potrzeby podjęcie wczesnej 

interwencji specjalistów; 

2.3. umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej poprzez: 

a. dbanie o kulturę języka polskiego, 

b. organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i regionalnym, 

c. tworzenie tradycji przedszkola, 

d. zapoznawanie z historią i symbolami narodowymi, 

2.4. wspomaganiu rodziny w wychowywaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły. 

3. Edukacja w przedszkolu i oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie 

całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z: 

3.1. wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju; 

3.2. tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i 

odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3.3. wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i 

umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

3.4. zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

3.5. wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych 

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i 

rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

3.6. wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz 

potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

3.7. promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi 

nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność 

ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

3.8. przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz 

dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych 

sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających 

treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

3.9. tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 
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estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, 

ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

3.10. tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

3.11. tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i 

podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

3.12. współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

3.13. kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, 

grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

3.14. systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

3.15. systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, 

prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w 

szkole; 

3.16. organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego; 

3.17. tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

4. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli przedszkola koncentrują się przede wszystkim na: 

4.1. zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku; 

4.2. uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnieniu równych szans, 

umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu; 

4.3. stwarzaniu warunków do rozwoju samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania 

odpowiedzialności po ukończeniu edukacji przedszkolnej za siebie i za najbliższe otoczenie; 

4.4. kształtowaniu czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; 
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4.5. rozwijaniu wrażliwości moralnej; 

4.6. kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących 

w otoczeniu dziecka (w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym); 

4.7. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania 

własnych myśli i przeżyć; 

4.8. rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz 

ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej; 

4.9. wychowaniu przez sztukę: dziecko widzem i aktorem; 

4.10. zapewnieniu warunków do harmonijnego, bezpiecznego rozwoju, bezpiecznego  

postępowania i  zachowań  prozdrowotnych; 

4.11. przeprowadzeniu diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie 

pierwszej szkoły podstawowej; 

4.12. prowadzeniu efektywnej współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) w 

zakresie: ustalania sposobów oddziaływań wychowawczych, ukierunkowywania 

rozwoju dziecka, organizowania różnorodnych form pomocy.  

5. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i nabywanie doświadczenia w atmosferze akceptacji i 

bezpieczeństwa oraz  tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej. 

6. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb rodziców i 

możliwości rozwojowych dziecka. 

7. Przedszkole prowadzi zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci, umożliwiając im udział w grach, 

zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. 

 

§8 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU  

I ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

1. W przedszkolu jest organizowana pomoc psychologiczno- pedagogiczna. 

2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje Dyrektor Zespołu. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

4. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, pedagog, logopeda, specjaliści 

zatrudniani w Zespole. 

5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie : 

5.1. zajęć rozwijających uzdolnienia; 

5.2. zajęć specjalistycznych: logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze 

terapeutycznym. 
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6. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

7. Formy, sposoby i okres działania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane dla dziecka ustala Dyrektor. 

8. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych trwa 60 min. 

 

§ 9 

INDYWIDUALNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZOLNE 

1. Dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie                  

do przedszkola, organizuje się indywidualne przygotowanie przedszkolne na podstawie 

orzeczenia wydanego przez PPP. 

2. Za organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego na terenie Zespołu 

odpowiada jej dyrektor. 

3. Dyrektor Zespołu zapewnia dzieciom realizację wskazań wynikających z potrzeb 

edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych 

w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego wychowania przedszkolnego. 

4. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela 

w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. 

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu 

dziecka, w szczególności w domu rodzinnym. 

6. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania 

przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, 

dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dziecka. 

7. Zajęcia indywidualnego wychowania przedszkolnego są dokumentowane. 

8. Wymiar godzin zajęć nauczania indywidualnego realizowanych bezpośrednio z uczniem 

wynosi dla indywidualnego przygotowania przedszkolnego – od 4 do 6 godzin. 

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni. 

10. Dyrektor umożliwia dziecku objętemu indywidualnym wychowaniem przedszkolnym 

udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i 

imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. 
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11. Dzieci objęci indywidualnym wychowaniem przedszkolnym uczestniczą w zajęciach 

rewalidacyjnych lub formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym 

wymiarem godzin zajęć indywidualnego wychowania przedszkolnego. 

 

§10 

ZADANIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA  

I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział przedszkolny opiece: 

1.1. jednego nauczyciela w przypadku 5 - godzinnego czasu pracy oddziału; 

1.2. dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 - godzinnego czasu pracy. 

2. Nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych 

opiekę sprawuje oraz za ich bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel prowadzący dane zajęcia. 

3. Nad dziećmi biorącymi udział w zajęciach poza terenem przedszkola, w trakcie  wycieczek 

organizowanych przez przedszkole, opiekę sprawują i za bezpieczeństwo odpowiadają nauczyciele i 

opiekunowie. 

4. Nauczyciele i opiekunowie zobowiązani są do znajomości i pełnego przestrzegania przepisów 

dotyczących organizowania i przebiegu wycieczek, zgodnie z obowiązującym w Zespole  regulaminem. 

5. W przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę powinien 

przedstawić Dyrektorowi informację zawierającą: 

5.1. kartę wycieczki; 

5.2. liczbę uczestników; 

5.3. liczbę opiekunów; 

5.4. oświadczenia od rodziców wyrażających zgodę na wycieczkę dziecka. 

6. Przedszkole sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi dziećmi, a zwłaszcza: 

6.1. dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku; 

6.2. dziećmi, którym z powodu różnych warunków rodzinnych, losowych potrzebne są szczególne formy 

opieki. Dyrektor Zespołu ustala formę opieki w porozumieniu z rodzicami, opiekunami lub 

zainteresowanymi przedstawicielami rodziców. 

7. Każdy pracownik na terenie przedszkola ma obowiązek reagować w sytuacjach zagrażających 

bezpieczeństwu dzieci. 

8. W przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców i ich obecności. 

9. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. 

zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma 
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prawo nie przyjąć chorego dziecka. 

10. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura co najmniej +18 stopni C. W przypadku 

niemożności zapewnienia w/w temperatury, Dyrektor zawiesza czasowo zajęcia przedszkola,  po 

powiadomieniu organu prowadzącego. 

11. Opiekę nad dzieckiem w wieku do 7 lat w drodze do przedszkola i szkoły oraz z powrotem sprawują 

rodzice, osoby przez nich upoważnione (pełnoletnie) lub rodzeństwo w wieku co najmniej 10 lat, 

zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. 

12. Osoby nieletnie oraz w stanie nietrzeźwym nie mogą odbierać dzieci z przedszkola. 

13. Wychowankowie przedszkola i oddziału przedszkolnego powinni być ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na koszt rodziców. Jeżeli rodzić nie wyraża zgody na ubezpieczenie, swoją 

decyzję przedstawia na piśmie dyrektorowi Zespołu. 

 

§11 

ORGANY PRZEDSZKOLA 

1. Organami przedszkola są: 

1.1. Dyrektor Przedszkola, 

1.2. Rada Pedagogiczna, 

1.3. Rada Rodziców. 

§ 12 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA 

1. Przedszkolem kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola, zastępuje go Wicedyrektor Zespołu 

Szkół w Chrostkowie. 

4. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością i reprezentuje go na zewnątrz. 

5. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny polegający na prowadzeniu działalności 

diagnostycznej, oceniającej i wspomagającej a w szczególności: 

5.1. ocenianiu stanu i warunków działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej; 

5.2. analizowaniu i ocenianiu efektów działalności wychowawczo – dydaktycznej i 

opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola; 

5.3. udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań wychowawczo –

dydaktycznych i opiekuńczych; 

5.4. inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznej, metodycznej i organizacyjnej. 
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6. Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczycieli, niezbędne do dokonywania oceny ich 

pracy: 

6.1. prowadzi hospitację zajęć dydaktycznych, w tym hospitacje diagnozujące oraz bieżącą 

kontrolę pracy nauczycieli; 

6.2. dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6.3. gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

7. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego. 

8. Przed zakończeniem roku szkolnego Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie 

Pedagogicznej i Radzie Rodziców informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego. 

9. Dyrektor Przedszkola podaje do publicznej wiadomości zestaw  programów wychowania 

przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku  następnego roku szkolnego. 

10. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

11. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców i rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym. 

12. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji. 

13. Umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola. 

14. Dyrektor dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym 

przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

15. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, 

pracowników nie będących nauczycielami, decyduje w sprawach: 

15.1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; 

15.2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom przedszkola; 

15.3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników przedszkola. 

16. Stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości. 

17. Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

18. Rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia. 
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§ 13 

RADA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA 

1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola  w 

zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

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

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola. 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada 

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po 

zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. 

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

zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 

członków Rady Pedagogicznej. 

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

8.1. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

przedszkolu; 

8.2. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

8.3. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka  z listy wychowanków; 

8.4. podejmowanie uchwał w prawie zestawu programów wychowania przedszkolnego 

spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego po 

zasięgnięciu opinii rady rodziców; 

8.5. zatwierdzanie planów pracy przedszkola. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

9.1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć; 

9.2. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, wyróżnień; 

9.3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego. 

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

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

Dyrektora. 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów obecności co 

najmniej połowy jej członków. 
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13. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

14. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. 

15. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

16. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców (opiekunów 

prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

 

§ 14 

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA 

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (opiekunów 

prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 4 przedstawicieli wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem przedszkola. 

4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i 

opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 

5. Może występować z wnioskiem do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 

6. Na wniosek dyrektora opiniuje prace nauczyciela za okres stażu w celu ustalenia oceny 

dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu 

zawodowego. 

7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. 

8. Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regulamin jej działalności. 

 

§ 15 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PRZEDSZKOLA 

 ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI 

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków 

rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola. 

2. Organy przedszkola zapewniają bieżące informacje pomiędzy sobą poprzez: 
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2.1. organizowanie wspólnych posiedzeń; 

2.2. wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania; 

2.3. planowanie i podejmowanie wspólnych działań. 

3. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji. 

4. Nieporozumienia i spory pomiędzy Rada Pedagogiczna a Radą Rodziców rozstrzyga 

dyrektor poprzez: 

4.1. wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron; 

4.2. podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień; 

4.3. mediacje; 

4.4. umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie. 

5. W sprawach nie rozstrzygniętych przez Dyrektora, strony mogą zwracać się,  w 

zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

6. W spawach spornych pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a organami przedszkola strony 

mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

7. Decyzja organu jest ostateczna. 

 

§16 

ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

1. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania. 

Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez 

wykorzystanie ich własnej inicjatywy. 

2. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie 

samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej. 

3. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany program 

wychowania w przedszkolu – odpowiada za jego jakość. 

4. W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z pedagogiem, logopedą oraz z 

innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów. 

5. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące 

poznawaniu swoich wychowanków. 

6. Planuje pracę w systemie tygodniowym lub miesięcznym. 
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7. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel 

otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy 

do jego możliwości. 

8. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – 

edukacyjnych. 

9. Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania 

indywidualne w miarę potrzeb. 

10. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania i 

statutem Zespołu Szkół.  

11. Nauczyciel ma stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę 

pedagogiczną, rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy, uczestniczyć w różnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

 

§17 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci 

zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, 

uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.  

4. Czas trwania zajęć w przedszkolu prowadzonych dodatkowo ( np. zajęć umuzykalniających, nauki 

języka obcego, nauki religii) powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 

4.1. dla dzieci 5-6 letnich ok. 30 minut;  

4.2. dla dzieci 3 - 4 letnich ok. 15 minut. 

5. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranego lub 

opracowanego i zatwierdzonego programu. 

6. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe np. język obcy, rytmika, 

zajęcia plastyczne i muzyczne.  

7. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

8. Na życzenie rodziców w przedszkolu może być prowadzona religia jako zajęcie 

dodatkowe. 
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9. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców 

opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§18 

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

organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. 

2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący. 

3. W arkuszu organizacji określa się w szczególności: 

3.1. liczbę oddziałów; 

3.2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; 

3.3. tygodniowy wymiar religii;  

3.4. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów; 

3.5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze;  

3.6. liczbę nauczycieli; 

3.7. liczbę pracowników administracji i obsługi; 

3.8. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący. 

 

§19 

1. Na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor ustala ramowy rozkład dnia, który uwzględnia 

zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców.  

2. Ramowy rozkład dnia zawiera:  

2.1. godziny pracy przedszkola od 7
00

 do 15
00

; 

2.2. czas wydawania posiłków:  

a. śniadanie od 8
00

 do 8
15

;  

b. obiad od 12
00

 do 13
20

 

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad daną 

grupą przedszkolną, ustalają dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając 

zainteresowania i potrzeby rozwojowe dzieci, przy czym: 

3.1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią 

się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 
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3.2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), 

dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.; organizowane są 

tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace 

gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.; 

3.3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane 

według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 

3.4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej 

puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i 

inne). 

4. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy. 

5. Terminy przerw w pracy przedszkola uzgadniane są z organem prowadzącym na wspólny 

wniosek dyrektora oraz rady rodziców i podawane do wiadomości rodziców i 

pracownikom w trybie bezzwłocznym.  

 

§20 

FINANSOWANIE DZIAŁALOŚCI PRZEDSZKOLA 

1. Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

określonych w ustawie o finansach publicznych.  

2. Obsługę finansową zapewnia dział księgowości Urzędu Gminy w Chrostkowie. 

3. Organ prowadzący zapewnia warunki kadrowe, lokalowe, materialne i organizacyjne w/w 

działalności. 

4. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego.  

5. Przedszkole zapewnia w ustalonych przez organ prowadzący godzinach bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 

6. Na początku roku przedszkolnego rodzice dziecka  nawiązują umowę z dyrektorem 

przedszkola, w której deklarują liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu  

przekraczającą podstawę programową. 

7. Opłata za godzinę pobytu dziecka 3-5 letniego w przedszkolu powyżej 5 godzin wynosi            

1 zł. 

8. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci .Zasady odpłatności za korzystanie 

z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej  ustala Dyrektor Przedszkola  wraz z 

intendentem przy porozumieniu z organem prowadzącym. 

9. Działalność przedszkola finansowana jest także przez rodziców w formie dobrowolnej 
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składki wpłacanej na Radę Rodziców. 

10. Rodzice dodatkowo opłacają koszty imprez i wycieczek,  które nie są finansowane przez 

gminę.  

11. Rodzice dzieci  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrostkowie. 

 

§21 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI W PRZEDSZKOLU 

1. Pracownicy Przedszkola mają obowiązek przestrzegania praw dziecka, wynikających z 

Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 

dniu 20 listopada 1989 r. oraz innych aktów prawnych. 

2. Dziecko ma prawo do: 

2.1. pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poszanowania godności – bez 

względu na sytuację, w jakiej się znajduje akceptacji takim, jakim jest; 

2.2. przyjaznego wychowawcy nastawionego na wspieranie jego rozwoju; 

2.3. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw; 

2.4. odkrywania świata na drodze badań i eksperymentów; 

2.5. swobodnej, twórczej ekspresji; 

2.6. wypowiadania swojej opinii i racji; 

2.7. indywidualnego tempa rozwoju; 

2.8. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami 

bezpieczeństwa); 

2.9. różnorodnego, bogatego w bodźce i twórczego otoczenia; 

2.10. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

2.11. snu i wypoczynku jeśli tego potrzebuje. 

3. Dziecko ma obowiązek: 

3.1. postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz umowami 

obowiązującymi w grupie, ustalonych wspólnie z nauczycielką; 

3.2. bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych; 

3.3. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów; 

3.4. poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych; 

3.5. starać się utrzymywać porządek wokół siebie, dbać o swój wygląd i estetykę ubrania. 
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§22 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Rodzice mają prawo do: 

1.1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy 

przedszkola; 

1.2. uzyskania na bieżącą rzetelnej informacji na temat swojego dziecka; 

1.3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciel w rozpoznawaniu przyczyn i trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno –

pedagogicznej; 

1.4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji i 

opinii na temat pracy przedszkola, 

1.5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi 

prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 

2.1. przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców; 

2.2. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną pełnoletnią 

osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,; 

2.3. zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory; 

2.4. uczestniczenie w zebraniach ogólnych i grupowych; 

2.5. interesowanie się postępami i osiągnięciami dziecka; 

2.6. informowanie nauczycieli o sytuacjach i zdarzeniach mogących wpłynąć na 

funkcjonowanie dziecka w przedszkolu; 

2.7. aktualizowanie danych kontaktowych; 

2.8. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu; 

2.9. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu; 

2.10. przestrzeganie zakazu przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych; 

2.11. zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne. 

3. Rodzice mają obowiązek poinformować na piśmie Dyrektora Przedszkola o swojej 

czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w 

sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie. 

4. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są 

zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a 

także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. 
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5. Przedszkole współdziała z rodzicami zachęcając do korzystania z następujących form 

współpracy: 

5.1. konsultacje indywidualne z: Dyrektorem, nauczycielem lub specjalistą w miarę 

bieżących potrzeb; 

5.2. zebrania grupowe; 

5.3. korzystanie ze strony internetowej przedszkola; 

5.4. pomoc w organizowaniu wycieczek; 

5.5. współudział w organizowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych; 

5.6. udział w zajęciach otwartych; 

5.7. aktywny udział w różnorodnych konkursach związanych z realizacją programu; 

5.8. eksponowanie różnych prac dzieci; 

5.9. wspólne seminaria, warsztaty, pogadanki tematyczne dotyczące zagadnień 

interesujących rodziców, rozwiązywanie problemów wychowawczych i 

organizacyjnych; 

5.10. podejmowanie wspólnie z Dyrektorem i nauczycielami działań mających na celu 

podniesienie estetyki wewnętrznej i zewnętrznej przedszkola oraz wzbogacenie i 

doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

programów. 

§23 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. 

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może 

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

którym kończy 9 lat.  

3. W przypadku wolnych miejsc dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, 

które ukończyło 2,5 roku.  

4. Dziecko, które ukończyło 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

5. Rodzice dzieci sześcioletnich są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze 

zgłoszeniem dziecka do przedszkola oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka 

na zajęcia.  

6. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

7. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola. W pierwszej kolejności przyjmowane są:  

7.1. dzieci mieszkańców gminy Chrostkowo;  
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7.2. w przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, 

przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne, według kryteriów: 

a. w pierwszej kolejności przyjęte zostaną te dzieci, które potrzebują szczególnego 

wsparcia państwa: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z 

niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), 

objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. 

Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość. 

b. na pozostałe miejsca dzieci są przyjmowane zgodnie z dodatkowymi kryteriami 

określanymi przez gminę (nie więcej niż 6); 

7.3. jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka może 

przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak 

dla dzieci ze swojego terenu. 

8. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się corocznie na podstawie harmonogramu: 

8.1. od 1 marca do 31 marca przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców karty zgłoszeń dziecka; 

8.2. od 1 kwietnia do 15 kwietnia dokonuje się kwalifikacji dzieci do przedszkola na najbliższy rok 

szkolny; 

8.3. od 16 kwietnia do 30 kwietnia przedszkole przedstawia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do 

przedszkola. 

9. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o 

skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 

9.1. nie zgłoszenie się dziecka do 14 dni od chwili rozpoczęcia roku szkolnego i braku zawiadomienia 

od rodziców o przyczynie jego nieobecności;  

9.2. nieusprawiedliwionej miesięcznej nieobecności; 

9.3. nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień Statutu. 

10. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem 

przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca 

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych 

dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat. 

11. Od 30 kwietnia do 31 sierpnia prowadzony jest dodatkowy nabór na wolne miejsca.  

12. W przypadku wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego dziecko może być zapisane w 

dowolnym czasie.  

13. Po ogłoszeniu wyników, rodzice dzieci nie przyjętych do przedszkola, mają możliwość w 

terminie 7 dni wnieść odwołanie do organu prowadzącego przedszkole. Odwołanie należy 

złożyć za pośrednictwem dyrektor Zespołu. 
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14. Dzieci nie będące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w przedszkolu na 

warunkach takich jak obywatele polscy.  

15. W trakcie roku szkolnego, w miarę zwalniających się miejsc, o przyjęciu dzieci do 

przedszkola decyduje dyrektor.  

16. Przedszkole prowadzi ewidencję dzieci 6-letnich w księdze ewidencji uczniów oraz 

ewidencję wszystkich dzieci w dziennikach zajęć.  

 

ROZDZIAŁ III 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 

§24 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

2.1. szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z 

punktu widzenia dydaktycznego, 

2.2. program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

b. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 

potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć 

edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

4. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

4.1. wychowanie przedszkolne organizowane w przedszkolu,  

4.2. wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych, 

4.3. pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 

4.4. drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej, 

4.5. trzeci etap edukacyjny – klasy gimnazjalne (do 31 sierpnia 2019 r.). 

 

§ 25 

1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój 
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biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są: 

1.1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i 

budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele), 

1.2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i 

etnicznej, 

1.3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób, 

1.4. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

1.5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

1.6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

1.7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

1.8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

1.9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji, 

1.10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i 

rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

1.11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

1.12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, 

1.13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

2. Celem szkoły jest również dążenie do pełnego włączenia i integracji z rówieśnikami 

ucznia niepełnosprawnego poprzez: 

2.1. wspomaganie rozwoju samego ucznia; 

2.2. indywidualizację i wspieranie ucznia niepełnosprawnego podczas zajęć z klasą; 

2.3. likwidowanie barier oraz ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w grupie 

rówieśniczej i uczestnictwo w życiu szkoły. 

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez: 

3.1. prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie 

dalszego kształcenia, 
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3.2. rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od 

dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

3.3. rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację 

świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i 

dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego, 

3.4. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, 

3.5. rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego 

otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

3.6. umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale 

wartościowych celów, 

3.7. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, 

3.8. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, 

3.9. kształtowanie zainteresowań własną gminą i regionem, lokalnymi tradycjami i 

obyczajami oraz zagrożeniami dla gminy i regionu, 

3.10. kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych, 

3.11. zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, 

3.12. kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i 

zdrowia, 

3.13. kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i 

właściwą postawę ciała, 

3.14. promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego 

żywienia i higieny pracy umysłowej, 

3.15. poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i 

zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy, 

3.16. opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo, 

3.17. poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności, 

3.18. rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich 

właściwego stosunku, 

3.19. rozwijanie umiejętności asertywnych, 

3.20. tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

3.21. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

3.22. uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w 

relacjach międzyludzkich, 
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3.23. ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia 

rodzinnego, 

3.24. kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu 

szkolnym i prywatnym, 

3.25. integrację uczniów niepełnosprawnych. 

4. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych 

warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

4.1. integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym 

etapie edukacyjnym, 

4.2. oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,  

4.3. prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole, 

4.4. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, 

dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej, 

4.5. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie, Sądem Rodzinnym w 

Lipnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chrostkowie i innymi 

organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.  

 

§ 26  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do 

szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1.1. zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły,  

1.2. organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na 

korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły, 

1.3. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach, 

1.4. w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym 

wieku dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas I–III, klas IV–VIII oraz 

oddziałów gimnazjalnych, 

1.5. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed 

zajęciami i po zajęciach lekcyjnych, 

1.6. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, 

1.7. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, 
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1.8. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

1.9. zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce 

szkolnej, 

1.10. utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego 

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

1.11. dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów, 

1.12. kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, 

a także: 

1.13. nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 

uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

1.14. pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren 

szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

szkoły lub kieruje tę osobę do dyrektora, 

1.15. nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o 

wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach obowiązkowych jak i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. 

3. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających na boisku szkolnym po zajęciach nauczyciel nie 

odpowiada. 

4. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców dziecka. 

5. W przypadku nagłych zachorowań uczniów nauczyciel ma obowiązek wezwać rodzica do szkoły i 

powierzyć dziecko jego opiece. 

6. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele korzystają w miarę 

potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo 

dzieci. 

7. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej 

terenem. 

8. Szkoła może zgłosić Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej 

przed wyjazdem na wycieczkę. 

9. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające 

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

poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 
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10. Pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty będące własnością uczniów 

pozostawione w obrębie szkoły m.in. telefony komórkowe, rowery. 

 

§ 27 

ZASADY PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA 

1. Promocją zdrowia i higieny, doraźną pomocą w nagłych wypadkach, okresowymi 

badaniami kontrolnymi i prowadzeniem ich dokumentacji zajmuje się pielęgniarka. 

2. W szkole realizowane są treści prozdrowotne. 

3. W celu promowania zdrowego trybu życia szkoła organizuje dla uczniów pozalekcyjne 

zajęcia sportowe. 

 

§ 28 

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej i 

kulturowej poprzez: 

1.1. organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i narodowych; 

1.2. wpajanie szacunku dla symboli narodowych; 

1.3. prowadzenie edukacji patriotycznej; 

1.4. zapewnienie nauki religii lub etyki wszystkim uczniom, których rodzice wyrażą taką 

wolę; 

1.5. umożliwienie udziału w rekolekcjach; 

1.6. współpracę z parafią. 

 

§ 29 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

1. W Zespole jest organizowana pomoc psychologiczno- pedagogiczna. 

2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor Zespołu. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

4. Szkoła Podstawowa udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: 

4.1. organizację opieki ze strony logopedy; 

4.2. współpracę z poradnią pedagogiczno-psychologiczną; 

4.3. ścisłą realizację zaleceń specjalistów podczas pracy z dziećmi; 

4.4. organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć specjalistycznych o 

charakterze terapeutycznym; 

4.5. współpracę z placówkami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-
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wychowawczymi, kuratorem sądowym; 

4.6. rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów szczególnie 

uzdolnionych; 

4.7. organizowanie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów oddziałów 

gimnazjalnych; 

4.8. podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów. 

5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów, a 

także w formie: 

2.2. zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2.3. zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; 

2.4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym (zindywidualizowana ścieżka nauczania); 

a. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy 

mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu 

wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich 

zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania 

organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

b. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, 

które są realizowane: 

 wspólnie z oddziałem klasowym; 

 indywidualnie z uczniem; 

c. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej 

poradni. Przed wydaniem opinii, publiczna poradnia we współpracy ze szkołą oraz 

rodzicami ucznia przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą 

efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2.5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 

2.6. porad i konsultacji; 

2.7. warsztatów. 

3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w 
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szczególności: 

3.1. z niepełnosprawności; 

3.2. z niedostosowania społecznego; 

3.3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

3.4. z zaburzeń zachowania lub emocji; 

3.5. ze szczególnych uzdolnień; 

3.6. ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

3.7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

3.8. z choroby przewlekłej; 

3.9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

3.10. z niepowodzeń edukacyjnych; 

3.11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

3.12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

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

4.1. ucznia; 

4.2. rodziców ucznia; 

4.3. dyrektora szkoły; 

4.4. nauczyciela, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

4.5. pielęgniarki; 

4.6. poradni; 

4.7. pracownika socjalnego; 

4.8. asystenta rodziny; 

4.9. kuratora sądowego; 

4.10. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

5. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych, 

słabosłyszących, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

6. Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem opracowują 
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Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny - IPET. 

7. Zespół co najmniej dwa razy w roku dokonuje okresowej, wysokospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia. 

8. Dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

9. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniowi, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski 

dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

10. W przypadku gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole, 

dyrektor szkoły, za zgodą rodziców ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem 

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

11. Dyrektor tworzy zespoły składające się z nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. 

12. Zespół planuje i koordynuje udzielanie uczniom w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

13. Pracę zespołu koordynuje wyznaczona przez dyrektora osoba. 

14. Do zadań zespołu należy: 

14.1. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej z uwagi na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne 

uzdolnienia; 

14.2. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy; 

14.3. w gimnazjum – zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. 

15. Dyrektor niezwłocznie na piśmie informuje rodzica ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i 

okresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

16. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu. O terminie spotkania dyrektor informuje 

rodziców  ucznia. 

 

§ 30 

1. Zespół umożliwia realizację obowiązku szkolnego i jako szkoła publiczna: 

1.1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

1.2. przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły; 

1.3. zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane 

społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 
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1.4. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez atrakcyjny i nowatorski proces nauczania oraz 

uczestnictwo w życiu kulturalnym; 

1.5. zapewnia pomoc pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną; 

1.6. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 

1.7. zapewnia uczniom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, nauki, wychowania i 

opieki. 

2. Zespół może pozyskiwać środki unijne na cele edukacyjne oraz bierze udział w projektach unijnych z 

pozyskanych środków. 

 

§ 31 

ZADANIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE 

1. Nad uczniami przebywającymi w Zespole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i 

pozalekcyjnych opiekę sprawuje oraz za ich bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia. 

2. Nauczyciele pełnią w szkole dyżury zgodnie z planem dyżurów organizacyjno – porządkowych,  które 

zatwierdza dyrektor Zespołu. 

3. Nad uczniami biorącymi udział w zajęciach poza terenem szkoły, w trakcie  wycieczek 

organizowanych przez szkołę, opiekę sprawują i za bezpieczeństwo odpowiadają w oparciu o 

Regulamin Wycieczek Szkolnych kierownik i opiekunowie. 

4. Nauczyciele i opiekunowie zobowiązani są do znajomości i pełnego przestrzegania przepisów 

dotyczących organizowania i przebiegu wycieczek, zgodnie z obowiązującym w szkole  regulaminem. 

5. Zespól sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza: 

5.1. uczniami z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku; 

5.2. uczniami, którym z powodu różnych warunków rodzinnych, losowych potrzebne są szczególne 

formy opieki. dyrektor Zespołu ustala formę opieki w porozumieniu z rodzicami, opiekunami lub 

zainteresowanymi przedstawicielami rodziców. 

6. Opiekę nad dzieckiem w wieku do 7 lat w drodze do szkoły oraz z powrotem sprawują rodzice (prawni 

opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione (pełnoletnie), zapewniające dziecku pełne 

bezpieczeństwo. 

7. Osoby nieletnie oraz w stanie nietrzeźwym nie mogą odbierać uczniów ze szkoły. 

8. Uczniowie Zespołu powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt 

rodziców. Jeżeli rodzić nie wyraża zgody na ubezpieczenie, swoją decyzję przedstawia na piśmie 

dyrektorowi Zespołu. 
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§ 32 

ŚWIETLICA 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu 

na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez 

rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

4. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach. Grupa w świetlicy nie powinna przekraczać 

25 uczniów. 

6. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala dyrektor po uzgodnieniu ich wspólnie z radą 

rodziców. 

7. Do zadań nauczyciela świetlicy w szczególności należy: 

7.1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia; 

7.2. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w 

pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny; 

7.3. organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, 

zamiłowań, uzdolnień; 

7.4. upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i 

czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia; 

7.5. rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności; 

7.6. współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami. 

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają 

sprawozdania ze swojej działalności. 

 

§ 33 

STOŁÓWKA SZKOLNA 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 

prawidłowego rozwoju uczniów w Zespole działa stołówka szkolna, która jest miejscem spożywania 

posiłków (śniadania, obiady) dla uczniów. 

2. Szkoła prowadzi dożywianie w formie śniadań i obiadów dwudaniowych dla dzieci z 

przedszkola i oddziału przedszkolnego. Pozostali uczniowie dożywiani są w formie 
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obiadów jednodaniowych. 

3. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

4. Szkoła występuje do Rady Rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie 

w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej. 

5. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. 

6. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek. Podczas spożywania posiłku nie 

należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali. 

 

Rozdział IV 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§34 

1. Organami Zespołu są: 

1.1. Dyrektor Zespołu; 

1.2. Wicedyrektor Zespołu; 

1.3. Rada Pedagogiczna; 

1.4. Rada Rodziców; 

1.5. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej; 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w 

stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego uczniów, jest Bydgoski Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w 

stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

 

§ 35 

DYREKTOR ZESPOŁU 

1. Stanowisko Dyrektora powierza organ prowadzący na podstawie wyników konkursu na dyrektora 

szkoły. 

2. Dyrektor Zespołu kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem 

zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracowników obsługi. 
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3. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

3.1. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

3.2. podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

wewnątrz zespołu szkół, 

3.3. dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i 

podnoszenia kwalifikacji, 

3.4. zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego 

oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

4. Do zadań Dyrektora Zespołu należy w szczególności: 

4.1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą Zespołu; 

4.2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców; 

4.3. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem, niezgodne zaś wstrzymuje i 

powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

4.4. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej; 

4.5. odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły; 

4.6. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły; 

4.7. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

4.8. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom; 

4.9. występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych 

pracowników po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

4.10. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym; 

4.11. zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

4.12. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

4.13. odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII i w 

klasie III gimnazjum;  

4.14. stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
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dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

4.15. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

4.16. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4.17. organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

4.18. odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie  

kształcenia specjalnego ucznia; 

4.19. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły podstawowej, 

4.20. zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

4.21. wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania 

przedszkolnego poza szkołą; 

4.22. organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takiego nauczania, 

4.23. występowanie z wnioskiem do Kuratora Oświaty o możliwość przeniesienia ucznia do 

innej szkoły w następujących przypadkach: 

a. na wniosek rodziców i opiekunów prawnych, 

b. w razie gdy uczeń dopuszcza się kradzieży i demoralizuje innych uczniów, 

c. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub nauczyciela, 

d. permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły i regulaminów; 

4.24. podejmowanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem 

do innej szkoły po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora tej szkoły; skreślenie następuje na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego; 

4.25. opracowywanie arkusza organizacji przedszkola oraz arkuszy organizacji szkół; 

4.26. ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i 

oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć; 

4.27. organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: zajęcia z 

języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęcia, dla których nie została ustalona 

podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do 

szkolnego zestawu programów nauczania, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

4.28. dokonywanie oceny pracy nauczycieli; 
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4.29. współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

4.30. rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami szkoły; 

4.31. realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela;  

4.32. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów  szczególnych; 

4.33. podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych 

odrębnymi przepisami; 

4.34. organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli; 

4.35. zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego; 

4.36. zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne 

lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia 

praw i dobra dziecka; 

4.37. współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

ustawą o związkach zawodowych; 

4.38. administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument; 

4.39. dopuszczanie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

4.40. jest zobowiązany ogłaszać każdego roku szkolny zestaw podręczników; 

4.41. podejmowanie decyzji o zwolnieniu ucznia z autyzmem oraz niepełnosprawnością 

sprzężoną z nauki drugiego języka obowiązkowego; 

4.42. ustalanie zarządzeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, zobowiązuje tym samym 

pracowników szkoły do organizowania zajęć wychowawczo - opiekuńczych w dniach ustalonych 

jako wolne.; informacje w tej sprawie przekazuje do 30 września danego roku szkolnego; 

4.43. nadzorowanie przygotowań zmian w Statucie Zespołu wynikających z nowelizacji prawa 

oświatowego i lokalnego, wprowadzanie je w życie; 

4.44. wyznaczanie w gimnazjum nauczyciela planującego i realizującego zadania doradcy 

zawodowego; 

4.45. powierzanie stanowiska wicedyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym i 

odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców oraz 

Rady Pedagogicznej. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i samorządem uczniowskim. 
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6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

7. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora: 

7.1. Wicedyrektor  bierze całkowitą odpowiedzialność za pracę Zespołu w czasie nieobecności 

dyrektora Zespołu w tym: 

a. podejmuje decyzje w sprawach pilnych, 

b. podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki, 

c. współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi 

(przedstawicielstwem  pracowników) oraz innymi instytucjami, 

d. kieruje pracą personelu obsługowego; 

7.2. hospituje nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy, 

sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia; 

7.3. wnioskuje do dyrektora Zespołu o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia 

w pracy zawodowej; 

7.4. sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów, zakładów kształcenia nauczycieli, 

przydziela opiekunów i rozlicza ich ze sprawowanej opieki; 

7.5. ma prawo nie uwzględniać godzin (etatowych, zastępczych) nauczycielom, którzy je 

przepracowali, ale nie dokonali na bieżąco zapisu ich tematu w odpowiednich dziennikach zajęć; 

7.6. ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika 

nie będącego nauczycielem – do wystąpienia z wnioskiem do dyrektora Zespołu o ukaranie 

pracownika; 

7.7. rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw 

międzylekcyjnych, przed lekcjami i po lekcjach; 

7.8. może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, 

jeżeli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej dokumentacji szkolnej; 

7.9. organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza 

nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach zajęć; 

7.10. opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po 

lekcjach oraz czuwa nad jego realizacją; 

7.11. sporządza miesięczny wykaz przepracowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych i 

innych, w związku z tym, dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zwłaszcza 

dzienników i arkuszy ocen; 

7.12. kontroluje pracę biblioteki szkolnej oraz realizację jej zadań; 

7.13. terminowo informuje nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, prowadzi ich 
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dokumentację; 

7.14. inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad prowadzeniem przez nich 

dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami; 

7.15. wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora Zespołu. 

 

§ 36 

RADA PEDAGOGICZNA ZESPOŁU 

1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu, który przygotowuje i prowadzi zebrania 

oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad. 

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział inne osoby (na zaproszenie przewodniczącego 

Rady Pedagogicznej), których głos jest traktowany jako doradczy. 

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

5.1. opracowywanie i zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

5.2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

5.3. podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

5.4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5.5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły; 

5.6. opracowanie i uchwalenie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania; 

5.7. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole po 

zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 

5.8. opracowanie i uchwalenie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego po zasięgnięciu opinii 

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; 

5.9. przygotowanie projektu Statutu Zespołu lub jego zmian; 

5.10. może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o 

odwołanie z funkcji dyrektora szkoły; 

5.11. delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

6.1. roczną organizację pracy przedszkola i szkoły; 

6.2. szkolny zestaw programów nauczania i wychowania przedszkolnego; 

6.3. szkolny zestaw podręczników; 



 40 

6.4. projekt planu finansowego Zespołu; 

6.5. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

6.6. powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych kierowniczych stanowisk w szkole; 

6.7. kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu wskazanego bez konkursu; 

6.8. propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

6.9. wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju; 

6.10. zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki; 

6.11. organizację 5 dniowego tygodnia pracy szkoły; 

6.12. odwołanie z funkcji dyrektora; 

6.13. opiniuje pracę dyrektora w związku z jego oceną;  

6.14. wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od 

oceny pracy; 

6.15. opiniuje ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć; 

6.16. opiniuje zorganizowane przez dyrektora szkoły dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których 

zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęcia, dla których nie 

została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został 

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

7. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą 

naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników 

Zespołu. 

8. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 

członków. 

§ 37 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej zwane dalej „ Samorządem". 

2. Samorząd tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu. 

4. Organami Samorządu są: 

4.1. Rada Samorządu; 



 41 

4.2. Samorządy klasowe. 

5. Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności: 

5.1. przygotowanie projektu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego; 

5.2. gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu; 

5.3. wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrektora Zespołu; 

5.4.  inne sprawy wskazane w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 

6. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

6.1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

6.2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

6.3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem w szkole a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań; 

6.4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

6.5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem Zespołu; 

6.6. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

7. Dyrektor Zespołu ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie Samorządu, jeżeli 

jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

 

§ 38 

RADA RODZICÓW ZESPOŁU 

1. W Zespole działa jedna Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola i rodziców uczniów szkoły podstawowej. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu  każdej grupy przedszkolnej, każdej 

klasy szkoły podstawowej i każdego oddziału gimnazlanego wybranych w tajnych wyborach 

przez zebranie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz zebrania rodziców uczniów 

danego oddziału. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań 

zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

5.1. uchwalanie Programu Wychowawczego – Profilaktycznego w porozumieniu z Radą 
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Pedagogiczną; 

5.2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

5.3. motywowanie rodziców do działań wspomagających realizację celów i zadań szkoły; 

5.4. gromadzenie funduszy pochodzących ze składek rodziców oraz innych źródeł; zasady 

wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców; 

5.5. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do: 

a. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i klasie, 

b. uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów 

ewentualnie przyczyn trudności w nauce,  

c. znajomości Statutu Zespołu, regulaminu przepisów dotyczących oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz innych uregulowań wewnątrzszkolnych, 

d. uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka, 

e. wyrażania i przekazywania dyrektorowi Zespołu oraz organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły, 

5.6. opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w przypadku ubiegania się o 

awans zawodowy; 

5.7. opiniowanie w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły; 

5.8. opiniowanie szkolnego zestawu podręczników; 

5.9. opiniowanie zorganizowanych przez dyrektora szkoły dodatkowych zajęć edukacyjnych, do 

których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy 

nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęcia, dla 

których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć 

został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

5.10. opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu; 

5.11. typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

6. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Zespołu z wnioskami i 

opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu. 

 

§ 39 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ZESPOŁU 

 ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI 

1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 
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funkcjonowania szkoły. 

2. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 

kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze 

statutu i planów pracy szkoły. 

3. Organy Zespołu współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących 

działalności Zespołu Szkół poprzez: 

1.1. uczestnictwo swych przedstawicieli w zebraniach Rady Pedagogicznej, które odbywają się 

zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem oraz w miarę bieżących 

potrzeb lub zwoływane są w trybie nadzwyczajnym; 

1.2. opiniowanie projektowanych uchwał i Statutu Zespołu; 

1.3. informowanie o podjętych działaniach przez dyrektora Zespołu. 

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

szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego 

nauczyciela po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

5. Dyrektor Zespołu może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami 

prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 14 dni uzgadnia sposób 

postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu, W przypadku braku uzgodnienia przekazuje 

sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę. 

6. W celu zapewnienia właściwej współpracy pomiędzy organami szkoły oraz całym środowiskiem 

szkolnym stosuje się następujące sposoby przepływu informacji: 

6.1. wspólne posiedzenia przewodniczących organów szkoły; 

6.2. ogólne zebrania organów szkoły; 

6.3. zapraszanie na posiedzenia Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady Rodziców, Samorządów 

Uczniowskich z wyjątkiem tych posiedzeń, na których poruszane są sprawy i dane podlegające 

ochronie; 

6.4. spotkania zespołów nauczycielskich; 

6.5. zebrania rodziców z nauczycielami i dyrektorem Zespołu oraz konsultacje w wyznaczonych 

terminach; 

6.6. apele szkolne, zawody, festyny i prezentacja dorobku szkoły w innych formach; 

6.7. zapewnienie dostępu wszystkim zainteresowanym do informacji prawnych i dokumentów 

wewnątrzszkolnych; 

6.8. przekazywanie informacji bieżących w pokoju nauczycielskim w szczególności poprzez: 

ogłoszenia na tablicy; 

6.9. indywidualne rozmowy; 
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6.10. pisma urzędowe. 

7. Sytuacje konfliktowe winny być rozpatrywane najpierw wewnątrz Zespołu w oparciu o własne 

kompetencje oraz możliwości organizacyjne i prawne Zespołu. 

8. Dyrektor Zespołu: 

8.1. rozstrzyga sprawy sporne członków Rady Pedagogicznej ,jeżeli nie uwzględnia ich regulamin; 

8.2. bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Zespołu;  

8.3. przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych; 

8.4. dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Zespołu i w swej działalności kieruje 

się zasadą partnerstwa i obiektywizmu; 

8.5. jeżeli Uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Zespołu, 

dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady uzgadnia z nią 

sposób postępowania w sprawie będące; przedmiotem uchwały; w przypadku braku 

uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi 

prowadzącemu. 

9. W razie sporu lub konfliktu między organami szkoły dyrektor Zespołu może wystąpić jako 

mediator i przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. 

10. Spory, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, 

wychowawców klas lub nauczycieli są rozpatrywane przy współudziale wszystkich 

zainteresowanych stron. 

11. Spory pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami dotyczące oceniania, klasyfikowania i 

promowania rozpatruje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; ich decyzje  

muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustalenia trybu 

odwoławczego zawartymi w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

12. Do rozstrzygnięcia sporu dyrektor może powołać komisję w składzie po dwóch 

przedstawicieli stron sporu. 

13. Kwestie sporne z nauczycielami uczeń rozwiązuje za pośrednictwem wychowawcy lub 

Samorządu Uczniowskiego. 

14. Dyrektor Zespołu może, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, zlecać wskazanym 

nauczycielom inne rodzaje zadań związanych z bieżącą działalnością placówki. 
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Rozdział V 

 ORGANIZACJA ZESPOŁU 

§ 40 

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

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora Zespołu z uwzględnieniem ramowych planów nauczania. 

2. W arkuszu organizacyjnym umieszcza się w szczególności liczbę odliczę uczniów w poszczególnych 

oddziałach, działów poszczególnych klas, liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników 

zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę nauczycieli, liczbę  pracowników administracyjnych i 

obsługi, ogólną liczbę  godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący, liczbę godzin zajęć świetlicowych, liczbę godzin pracy biblioteki. 

3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący. 

4. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustala dyrektor Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

5. Szkoła używa dziennika papierowego i e-dziennika jako dzienników dokumentujących 

zajęcia lekcyjne. 

6. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem 

szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą 

wyższą. 

7. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

§ 41 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją śródroczną i roczną. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i 

letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz terminy przerw w nauce reguluje 

Rozporządzenie MEN na dany rok szkolny. 

4. W ostatnim roku nauki uczniowie zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu na zakończenie II etapu 

edukacyjnego i egzaminu gimnazjalnego na zakończenie III etapu edukacyjnego w terminie ustalonym 

przez Rozporządzenie MEN na dany rok szkolny. 
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§ 42 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

1.1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego, prowadzone są w  systemie klasowo – lekcyjnym;  

1.2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego 

nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, 

lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania;  

1.3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

1.4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

1.5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

2. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, w grupie 

oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej. 

3. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8
20

 w systemie jednozmianowym. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

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

zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

5. Czas trwania zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć. 

6. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy 

zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

7. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział 

czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

 

§ 43 

1. Organizacja zajęć dodatkowych: 

1.1. zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach poza systemem klasowo - lekcyjnym; 

1.2. zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych; 

1.3. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, 

specjalistyczne, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo-lekcyjnym. 
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2. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 

przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

§ 44 

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

kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych 

szkolnym planem nauczania. 

1.1. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

1.2. 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 rodziców 

danej klasy dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 

określoną w ust. 1.1. 

1.3. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust.1.2., zwiększając 

liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 1.1. na wniosek rady 

rodziców danej klasy oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

1.4. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie 

więcej niż o 2 uczniów.  

1.5. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 1.3. i 1.4., może 

funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

2. Zespół realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów. 

3. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej oraz w oddziałach gimnazjalnych podział na 

grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania. 

4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących powyżej 24 

uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących 30 uczniów; liczebność 

grup na zajęciach informatyki uzależniona jest od ilości komputerów w pracowni informatycznej (jeden 

uczeń przy jednym komputerze). 

5. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach prowadzone są w grupach liczących od  12-26 

uczniów. 

6. W uzasadnionych przypadkach podziału na grupy oddziałów mniej licznych niż wyżej wymienione 

można dokonać za zgodą organu prowadzącego. 
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7. Zespół zapewnia pomieszczenia dla pedagoga i psychologa. 

8. Zakończenie zajęć I semestru następuje nie wcześniej niż w pierwszym tygodniu stycznia i nie później 

niż w ostatnim tygodniu stycznia. 

9. Dyrektor Zespołu ustala zakończenie I semestru na początku roku szkolnego i podaje rodzicom 

i uczniom do wiadomości. 

10. Zajęcia z wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych (z podziałem 

na chłopców i dziewczęta itp.). 

11. Rodzice informowani są o postępach dziecka w nauce w ciągu zebrań śródsemestralnych i 

semestralnych. 

12. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie zapoznawani są z wymaganiami edukacyjnymi 

(uczniowie - pierwsze zajęcia lekcyjne z przedmiotu, rodzice - pierwsze zebranie szkolne). 

13. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców 

opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

14. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia 

oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do dwóch dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

15. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

16. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

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

17. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 16, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

18. Dyrektor Zespołu na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

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

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego. 
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19. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 18, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z 

nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

20. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 45 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE 

12. Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie                  

do szkoły, organizuje się nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia wydanego 

przez PPP. 

13. O jego potrzebie decyduje – na wniosek rodziców – zespół orzekający właściwy dla 

uczniów szkół położonych na terenie działania poradni. 

14. Za organizację indywidualnego nauczania na terenie Zespołu odpowiada jej dyrektor. 

15. Dyrektor szkoły ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, zakres i czas 

prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania. 

16. Dyrektor Zespołu zapewnia uczniom realizację wskazań wynikających z potrzeb 

edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych 

w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

17. Dyrektor powierza prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielom z 

odpowiednimi kwalifikacjami.  W uzasadnionych przypadkach może powierzyć 

prowadzenie tych zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.  

18. Prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I – III szkoły podstawowej 

powierza się jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom. 

19. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczycieli w indywidualnym i 

bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem. 

20. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub 

ucznia, w szczególności w domu rodzinnym. 

21. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

wynikające z ramowego planu nauczania, dostosowane do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

22. Dyrektor, na pisemny uzasadniony wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia 

indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, może zezwolić na 

odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami 
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edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w 

miejscu, w którym są organizowane zajęcia. 

23. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane. 

24. Wymiar godzin zajęć nauczania indywidualnego realizowanych bezpośrednio z uczniem 

wynosi: 

24.1. dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin; 

24.2. dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin; 

24.3. dla uczniów VII-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych – od 10 do 12 godzin. 

25. Tygodniowy wymiar godzin nauczania indywidualnego w klasach I – III szkoły 

podstawowej realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów pozostałych w ciągu 

co najmniej 3 dni. 

26. Dyrektor Zespołu może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego 

nauczania wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust. 12 za zgodą organu 

prowadzącego szkołę. 

27. Dyrektor umożliwia uczniowi objętemu nauczaniem indywidualnym udział w zajęciach 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz 

wybranych zajęciach edukacyjnych. 

28. Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, 

zajęciach z doradztwa zawodowego lub formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć indywidualnego nauczania. 

29. Na wniosek rodziców ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia 

lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uległ czasowej poprawie i 

umożliwia mu uczęszczanie do szkoły, dyrektor zawiesza organizację indywidualnego 

nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. 

30. Na wniosek rodziców ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia 

lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły, 

dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym 

poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie  i organ prowadzący szkołę 

 

§ 46 

 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

1. W szkole obowiązują wewnątrzszkolne zasady oceniania zgodny z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Ocenianiu podlegają: 
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2.1. osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2.2. zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do:  

3.1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

3.2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

5. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania ustalają w szczególności: 

5.1. skalę ocen i sposób formułowania ocen bieżących i śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych; 

5.2. skalę i tryb ustalania oraz sposób formułowania oceny śródrocznej z zachowania; 

5.3. termin i formę informowania ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych; 

5.4. tryb poprawiania ocen niedostatecznych śródrocznych na warunkach uzgodnionych                

z nauczycielem przedmiotu; 

5.5. tryb poprawiania pozytywnej oceny klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego                      

na warunkach uzgodnionych między uczniem a nauczycielem przedmiotu; 

5.6. terminy klasyfikacji śródrocznej – obowiązuje podział roku szkolnego na dwa 

semestry; 

5.7. tryb i formę egzaminów poprawkowych; 

5.8. tryb i formę egzaminów klasyfikacyjnych. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

6.1. informowanie ucznia o bieżącym poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach  

w tym zakresie; 

6.2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił 

dobrze, co i jak powinien poprawić; 

6.3. dostarczanie rodzicom ucznia oraz nauczycielom informacji  o postępach, specjalnych 

uzdolnieniach, a także trudnościach towarzyszących kształceniu poszczególnych 

uczniów; 
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6.4. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno-

wychowawczej ukierunkowanej na skuteczne wspieranie wszechstronnego rozwoju 

każdego ucznia; 

6.5. motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:  

7.1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania; 

7.2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

7.3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:  

a. uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w 

trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w 

dzienniku lekcyjnym; 

b. rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest 

podpisana lista obecności; 

c. uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach 

edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na 

lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w 

podpunktach a. i b. 

8. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:  

8.1. uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie 

zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku 

lekcyjnym; 

8.2. rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana 

lista obecności. 

9. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z 

obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na 

nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i 
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sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.  

10. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione prace 

pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez 

nauczycieli. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją, 

wskazując wiadomości i umiejętności opanowane i nieopanowane przez ucznia. 

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

12. Nauczyciel uczący w klasach I – III szkoły podstawowej jest zobowiązany do gromadzenia 

prac kontrolnych końcowo – rocznych przez okres 3 lat. 

13. Nauczyciel uczący w klasach IV – VIII i oddziałach gimnazjalnych przechowuje 

sprawdziany (prace klasowe) do końca roku szkolnego. 

14. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne sprawdziany (prace 

klasowe), inne prace kontrolne oraz dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 

udostępniane do wglądu jego rodzicom podczas zebrań klasowych, konsultacji lub w 

umówionym wcześniej z nauczycielem terminie. 

15. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w 

przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 

16. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych 

ustawą o systemie oświaty. 

17. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych 

ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub 

zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 

 

§ 47 

1. Bieżące oceny w klasach I–III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się 

w stopniach według następującej skali:  

1.1. stopień celujący – 6 

1.2. stopień bardzo dobry – 5 

1.3. topień dobry – 4 
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1.4. stopień dostateczny – 3 

1.5. stopień dopuszczający – 2 

1.6. stopień niedostateczny – 1 

2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: + (plus), 

poza stopniem celującym lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym. 

3. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym 

brzmieniu. 

4. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

szkolne w stopniach:  

4.1. Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował w całości wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej i 

realizowanego przez nauczyciela programu nauczania na ocenę bardzo dobrą, 

osiągnięcia jego są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w 

ich uzyskaniu; 

b. korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości                 

z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy; 

c. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę                 

w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

4.2. Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; 

b. potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje; 

interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować 

umiejętności w różnych sytuacjach; 

c. samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach 

trudnych i nietypowych. 

4.3 Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

a. posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej; 

b. potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner, wyciągać 

wnioski, różnicować wartości informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać 

własny sposób uczenia się; 

c. rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną 

postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień. 

4.4. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dostatecznej; 
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b. współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie                                

je uporządkować, podjąć decyzję jaką postawę przyjąć; 

c. rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne. 

4.5. Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej; 

b. rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, 

współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi 

dostosować się do decyzji grupy; 

c. rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi                              

lub nauczyciela. 

4.6. Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

a. nie opanował wiadomości i umiejętności, wynikających z podstawy programowej i 

posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają mu 

one dalsze zdobywanie wiedzy; 

b. nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet                      

przy pomocy nauczyciela; 

c. nie przygotowuje się do lekcji, nie pracuje na nich. 

5. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi.  

6. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych 

zasadach oceniania. 

7. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest procesem ciągłym                                            

i systematycznym dokonywanym w różnych formach zapewniających osiągnięcie celów 

wewnątrzszkolnego oceniania, w tym między innymi na podstawie: 

6.1. ustnych wypowiedzi uczniów; 

6.2. pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonanych podczas zajęć edukacyjnych; 

6.3. pisemnych ćwiczeń wykonanych w domu; 

6.4. ćwiczeń praktycznych wykonanych podczas zajęć edukacyjnych; 

6.5. wytworów twórczości uczniowskiej; 

6.6. pisemnych sprawdzianów i prac klasowych; 

6.7. prezentacji referatów, tekstów wystąpień, pokazów, prac długoterminowych; 

6.8. przygotowanie i udział pod kierunkiem nauczyciela zajęć terenowych oraz innych 

form ćwiczeń; 

6.9. udział w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. 
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7. O częstotliwości bieżącego oceniania przedmiotowego decyduje liczba godzin zajęć 

edukacyjnych wynikająca z planu nauczania. Ustala się minimum 4 oceny w przypadku 

zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 i 2 godzin tygodniowo. W przypadku 

pozostałych zajęć edukacyjnych - minimum 6 ocen w semestrze. 

8. Uczniowie mają prawo do równomiernego rozłożenia prac kontrolnych. W tygodniu mogą 

się odbyć najwyżej trzy prace klasowe, sprawdziany lub testy w danej klasie, przy czym 

nie więcej niż 1 dziennie, wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. 

9. Każdy sprawdzian (praca klasowa) jest zapowiedziany na tydzień przed terminem 

przeprowadzenia i poprzedzony informacją o zakresie jego treści i formie. Nie ma 

obowiązku zapowiadania kartkówek. 

10. Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności  (prace klasowe) nie mogą być 

przeprowadzane w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych i 

międzyokresowych. 

11. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia nauczyciel ustala termin i sposób wyrównania 

zaległości oraz formę i miejsce zaliczenia. 

12. Sprawdziany (prace klasowe) są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie 

może ich napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od 

rozdania prac (w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego 

obowiązku). 

13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje w terminie nie 

przekraczającym 14 dni. 

14. Oceniane prace kontrolne uczeń otrzymuje do poprawy w formie ustalonej przez 

nauczyciela. 

15. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania 

wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia. 

16. Na prośbę rodziców ucznia, sprawdzone i ocenione pisemne sprawdziany (prace klasowe), 

inne prace kontrolne oraz dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do 

wglądu jego rodzicom podczas zebrań klasowych, konsultacji lub w umówionym 

wcześniej z nauczycielem terminie. 

§ 48 

1. Ocena z zachowania jest informacją o stopniu respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

2.1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 



 57 

2.2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

2.3. dbałość o honor i tradycje szkoły; 

2.4. dbałość o piękno mowy ojczystej; 

2.5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

2.7. okazywanie szacunku innym osobom. 

3. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej ustala się wg następującej skali: 

4.1. wzorowe; 

4.2. bardzo dobre; 

4.3. dobre; 

4.4. oprawne; 

4.5. nieodpowiednie; 

4.6. naganne. 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Chrostkowie obowiązuje 

punktowa ocena zachowania, której szczegółowe zasady określa Regulamin Punktowej 

Oceny z Zachowania stanowiący załącznik do WZO. 

6. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy 

na podstawie sumy zdobytych przez ucznia punktów, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

7. Normatywną oceną z zachowania jest ocena „dobra”. Na jej podwyższenie wpływają 

punkty dodatnie zdobywane przez ucznia, a na jej obniżanie – punkty ujemne.  

8. W odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym stosuje się ocenę opisową. 

9. Wychowawca klasy ma obowiązek na bieżąco informować ucznia, jego rodziców o 

ocenach zachowania, wykorzystując w tym celu zebrania z rodzicami, konsultacje dla 

rodziców oraz indywidualne kontakty. 

 

§ 49 

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 
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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. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał 

roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.  

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

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

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

uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne 

oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w 

programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego.  

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

 

§ 50 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Zespól Szkół w Chrostkowie  pracuje systemem okresowym pięciomiesięcznym, 

klasyfikując uczniów śródrocznie – w styczniu i rocznie – w czerwcu. 

3. W klasach I–III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
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edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w 

klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku: 

4.1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z 

tych zajęć; 

4.2. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

5.1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo 

najwyższej; 

5.2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych w szkole; 

5.3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. 

 

§ 51 

1. Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek ustnego poinformowania ucznia oraz jego rodziców 

o przewidywanej dla ucznia śródrocznej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

oraz odnotowania tej oceny ołówkiem w dzienniku i poprzez wpis w odpowiednim miejscu 

e-dziennika. 

1. Nie później niż na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania podczas zebrań z  rodzicami oraz poprzez wpis w 

odpowiednim miejscu e-dziennika. 

2.  O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej nauczyciel ma obowiązek 

poinformowania ucznia i jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

3. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców o 

przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie zachowania w terminie i trybie 

określonym w ust. 1. 

4. O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie nagannej zachowania wychowawca ma 

obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed 
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klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

5. Wobec uczniów oddziałów gimnazjalnych dodatkowo mają zastosowanie następujące 

przepisy: 

5.1. uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie 

otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII 

szkoły podstawowej; 

5.2. uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie 

ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły 

podstawowej. 

6. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez zamieszczenie jej na stronie 

internetowej szkoły. Ponadto na prośbę wychowawcy informację tę przekazują swoim 

rodzicom uczniowie. 

7. Nieobecność rodziców na zebraniu zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania o 

przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w 

statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją 

o przewidywanych ocenach.  

8. Na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają i 

wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a 

wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 52 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli 

brak jest podstawy do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia                

na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w roku szkolnym. 

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny, jeżeli Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na przeprowadzenie tego 

egzaminu. 

4. Procedura oraz warunki przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego określone                         

są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 
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5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemna prośbę ucznia lub jego rodziców 

złożoną do dyrektora szkoły. Termin egzaminu uzgodniony zostaje z uczniem i jego 

rodzicami. 

6. Egzamin klasyfikacyjne może być przeprowadzony z dowolnej liczby przedmiotów. 

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program 

nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

8. Uczniowie niesklasyfikowani z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej 

nieobecności zdają egzamin klasyfikacyjny przed rocznym zakończeniem zajęć 

dydaktycznych. 

9. Uczeń, który w danym roku nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego nie jest 

promowany do klasy wyższej i powtarza klasę. 

10. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 

informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mień 

formę ćwiczeń praktycznych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

11.1. dyrektor Zespołu lub wicedyrektor, jako przewodniczący; 

11.2. nauczyciel prowadzący dany przedmiot; 

11.3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 

13. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, 

termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną.  

14. Roczna ocena z zajęć edukacyjnych uzyskana na egzaminie klasyfikacyjnym                             

jest ostateczna, przy czym ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

15. Pisemną prośbę o przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego wraz z uzasadnieniem, 

kierują rodzice ucznia do dyrektora Zespołu najpóźniej przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

16. Termin egzaminu klasyfikacyjnego po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza 

dyrektor Zespołu tak, aby odbył się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
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§ 53 

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY 

1. Egzamin sprawdzający ma prawo zdawać uczeń, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena 

śróroczna lub końcoworoczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych 

opiekunów) zaniżona. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane 

od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu sprawdzającego podejmuje dyrektor,                     

w przypadku stwierdzenia zasadności odwołania, po zasięgnięciu opinii wychowawcy 

klasy i Rady Pedagogicznej. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem 

i jego rodzicami. 

5. Zakres materiału zgodny z oceną, o którą ubiega się uczeń musi być zatwierdzony przez 

przewodniczącego komisji. 

6. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć artystycznych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin sprawdzający powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. 

7. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu. W skład 

komisji wchodzą: 

16.1. dyrektor Zespołu lub wicedyrektor, jako przewodniczący; 

16.2. nauczyciel prowadzący dany przedmiot; 

16.3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

17. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, 

termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną. 

18. Od oceny ustalonej przez komisję nie przysługuje odwołanie. 

19. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia 
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tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

20. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

20.1. dyrektor szkoły lub wicedyrektor, jako przewodniczący; 

20.2. wychowawca oddziału; 

20.3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

20.4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

20.5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

20.6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;  

20.7. przedstawiciel rady rodziców. 

21. Komisja, o której mowa w ust. 11, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10. Ocena jest 

ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego. 

22. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 

posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

§ 54 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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. 

2. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich w terminie 

wyznaczonym przez dyrektora Zespołu. Termin egzaminu podaje się uczniowi i jego 

rodzicom przed dniem rozdania świadectw. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                        

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć artystycznych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin sprawdzający powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu. W skład 

komisji wchodzą: 

4.1. dyrektor Zespołu lub wicedyrektor, jako przewodniczący; 

4.2. nauczyciel prowadzący dany przedmiot; 
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4.3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, 

termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną. 

6. Od oceny ustalonej przez komisję nie przysługuje odwołanie. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                          

w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

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

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

drugiego oraz trzeciego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

9. Uczeń, który otrzymał na I semestr ocenę niedostateczną zobowiązany jest w czasie 

pierwszego miesiąca II semestru do uzupełnienia tych treści przedmiotowych, które będą 

niezbędne do realizacji programu. Zakres tych treści i formę sprawdzania wiadomości, 

ustala nauczyciel przedmiotu. 

10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej nauczyciel przedmiotu stwierdzi, iż poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuację nauki                             

w II semestrze, bądź w klasie programowo wyższej szkoła stwarza szansę uzupełnienia 

braków poprzez: 

10.1. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie metod pracy                        

z uczniem i zakresu wymagań; 

10.2. współpracę z rodzicami; 

10.3. organizację pomocy koleżeńskiej; 

10.4. dostosowanie wymagań edukacyjnych do poziomu ucznia. 

 

§ 55 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił 

ponadto do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego. 

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

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

3. Uczeń szkoły, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę.  
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4. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uchwala Rada Pedagogiczna. 

5. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stanowią załącznik do Statutu Zespołu Szkół w 

Chrostkowie. 

 

§ 56 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1.1. szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z 

punktu widzenia dydaktycznego; 

1.2. program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów; 

b. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, 

zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. W szkole funkcjonuje Program Wychowawczo - Profilaktyczny obejmujący w sposób 

całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym i jest 

realizowany przez nauczycieli przy współpracy rodziców. 

4. Program Wychowawczo - Profilaktyczny ukierunkowany jest na: 

4.1 wychowanie patriotyczne (uroczystości szkolne rozpoczynają się i kończą hymnem 

państwowym); 

4.2 budzenie szacunku dla rodziny; 

4.3 edukację prozdrowotną; 

4.4 wychowanie do życia w społeczeństwie; 

4.5 Dekalog, jako podstawowy wzór moralny i kanon człowieczeństwa; 

4.6 wychowanie kulturowe powiązane z tradycjami regionalnymi; 

4.7 integrację europejską; 

4.8 zadania profilaktyczne; 

4.9 postępowanie z uczniem niedostosowanym społecznie (np. ADHD). 
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5. Plan wychowawcy klasowego powinien być spójny z Programem Wychowawczo - 

Profilaktycznym oraz powinien uwzględniać specyficzne zadania wynikające z potrzeb 

uczniów i rodziców. 

6. Treści wychowawczo - profilaktyczne realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych 

każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz zadań wychowawcy 

klasowego. 

7. Program Wychowawczo – Profilaktyczny uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu 

opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

8. Głównymi realizatorami tego programu są nauczyciele i wychowawcy. 

 

§57 

BIBLIOTEKA 

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

dydaktycznych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor Zespołu, który: 

2.1. zapewnia pomieszczenie i wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i 

nienaruszalność mienia; 

2.2. zapewnia właściwą (wykwalifikowaną) obsługę biblioteki; 

2.3. zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki; 

2.4. obserwuje i ocenia pracę nauczyciela. 

3. Nauczyciel biblioteki realizuje swoje zadania poprzez: 

3.1. udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni; 

3.2. indywidualne doradztwo w doborze literatury; 

3.3. realizację ścieżki edukacyjnej - edukacja czytelnicza i medialna; 

3.4. prowadzenie zespołów uczniowskich współpracujących z biblioteką; 

3.5. prowadzenie w różnorodnych formach upowszechniania czytelnictwa; 

3.6. gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły; 

3.7. ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3.8. systematyczne zabezpieczanie zbiorów i dokonywanie selekcji księgozbioru; 

3.9. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; 

3.10. doskonalenie warsztatu pracy; 

3.11. udział w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły; 

3.12. udostępnianie komputera, programów multimedialnych uczniom; 
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3.13. współpracowanie z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, z rodzicami, z bibliotekami 

pozaszkolnymi w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do 

samokształcenia, 

4. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:  

4.1. uczniami, poprzez: 

a. zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b. tworzenie aktywu bibliotecznego, 

c. informowanie o aktywności czytelniczej, 

d. udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze 

literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

e. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów 

multimedialnych;  

4.2. nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a. sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i 

czasopism pedagogicznych, 

b. organizowanie wystawek tematycznych, 

c. informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d. przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e. udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

f. działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 

g. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych; 

4.3. rodzicami, poprzez: 

a. udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

b. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 

c. działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

d. udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz 

innych dokumentów prawa szkolnego, 

e. udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;  

4.4.  innymi bibliotekami, poprzez: 

a. lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

b. udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 

c. wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych. 

5. Nauczyciel biblioteki jest zobowiązany: 

5.4. gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki; 
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5.5. prowadzić ewidencję zbiorów, wpływów, ewidencji ubytków, ewidencje finansowo-księgową; 

5.6. przeprowadzać selekcje zbiorów; 

5.7. zorganizować warsztat działalności informacyjnej; 

5.8. planować pracę (Roczny Plan Pracy Biblioteki), składać semestralne i roczne sprawozdania 

z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole. 

6. Centrum Informacji Multimedialnej – ICIM, działający przy bibliotece szkolnej służy 

poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystaniu informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informatyczną. 

 

§ 58 

ORGANIZACJA W SZKOLE PROJEKTU GIMNAZJALNEGO 

1. Uczniowie oddziałów gimnazjalnych biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.  

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.  

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów                          

lub wykraczać poza te treści.  

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela                     

i obejmuje następujące działania:  

4.1. wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

4.2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

4.3. wykonanie zaplanowanych działań; 

4.4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:  

5.1. zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 4;  

5.2. czas realizacji projektu edukacyjnego;  

5.3. termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;  

5.4. sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;  

5.5. inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

5. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym 

uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.  

6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu 

edukacyjnego.  
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7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

8. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.  

9. W przypadku, o których mowa w ust. 8, na świadectwie ukończenia gimnazjum                

w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 59 

RELIGIA 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów zgodnie z życzeniem 

rodziców. Życzenie wyrażane jest w formie pisemnej, nie musi być ponawiane w kolejnym roku 

szkolnym, może natomiast być zmienione. W przypadku braku zgody - uczeń uczęszcza na zajęcia 

etyki. 

2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne. 

3. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor Zespołu na podstawie imiennego, pisemnego skierowania 

wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego. 

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów. 

6. Nauczyciel religii ma obowiązek dokonywania zapisu w dzienniku lekcyjnym. 

7. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym i wliczana jest do średniej ocen. 

8. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

9. Ocena z religii jest wystawiana zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 

10. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem 

prowadzi dyrektor Zespołu oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. 

11. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dla uczniów uczęszczających                   

na katechezę uczestnictwo w rekolekcjach jest obowiązkowe (jeżeli uczeń zadeklarował 

udział w lekcjach religii). Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem 

odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. 

12. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc 

wcześniej. 

13. Dyrektor szkoły ustala wszelkie szczegóły z proboszczem parafii. Szczegóły dotyczą dni, 

godzin oraz opieki nad uczniami podczas rekolekcji. 
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14. Zgodnie z prawem pieczę nad uczniami w czasie rekolekcji sprawują katecheci uczący             

w szkole.  

15. Dyrektor może zobowiązać innych nauczycieli do: 

15.1. sprawowania opieki nad uczniami biorącymi udział w rekolekcjach; 

15.2. organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole dla uczniów, którzy nie biorą 

udziału w rekolekcjach. 

§ 60 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII i oddziałów gimnazjalnych organizowane są zajęcia 

edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w 

formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 

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

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 61 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

1. Szkoła oferuje uczniowi pomoc w postaci doradztwa zawodowego, które ma na celu 

umożliwić: 

1.1. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych 

predyspozycji zawodowych; 

1.2. poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim 

zachodzących i praw nimi rządzących; 

1.3. właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności 

związanych z poruszaniem się po rynku pracy; 

1.4. poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami 

rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi; 

1.5. zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej. 

2. Do obowiązków doradcy zawodowego należy: 

2.1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
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2.2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

2.3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

2.4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

2.5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego; 

2.6. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej. 

3. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela 

lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno--

zawodowego. 

§ 62 

WOLONTARIAT 

1. Społeczność uczniowska w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu, tworząc tym samym Szkolny Klub Wolontariusza, 

Szkolne Koło PCK. 

2. Koordynator działań wolontariatu sprawuje opiekę nad grupą wolontariuszy. 

3. Wszelka działalność w ramach wolontariatu ma charakter dobrowolny i odbywa się za 

pisemną zgodą rodziców. 

4. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć 

edukacyjnych. 

5. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu: 

5.1. wolontariusze inicjują i prowadzą akcje charytatywne, kiermasze okolicznościowe, 

mające na celu między innymi pomaganie osobom potrzebującym, starszym, 

niezaradnym, zwierzętom, ofiarom klęsk; 

5.2. wolontariusz może brać udział w formowaniu programu, w którym uczestniczy; 

5.3. każdy wolontariusz może liczyć na wsparcie w trudnych sytuacjach wynikających z 

powierzonych mu zadań;  

5.4. w każdej chwili wolontariusz może zrezygnować z pracy na rzecz innych lub 

zadeklarować chęć zmiany obowiązków. 

6. Cele programu wolontariat: 

6.1. wszechstronny rozwój młodzieży; 

6.2. rozwijanie postawy życzliwości i bezinteresowności; 
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6.3. wychowanie patriotyczne; 

6.4. uwrażliwienie na potrzeby innych; 

6.5. promocja idei wolontariatu; 

6.6. działanie na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego; 

6.7. działalność charytatywna; 

6.8. integracja młodzieży; 

6.9. kształtowanie umiejętności pracy w grupie i dla dobra grupy. 

7. Po rocznym aktywnym działaniu w wolontariacie szkolnym uczeń uzyskuje wpis na 

świadectwie szkolnym: aktywnie działał w szkolnym wolontariacie. Udział w 

jednorazowych akcjach charytatywnych nie jest podstawą do uzyskania takiego wpisu na 

świadectwie. 

§ 63  

1. Prowadząc działalności innowacyjnej szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i 

organizacjami. 

2. Przed rozpoczęciem takiej współpracy dyrektor w porozumieniu z reprezentantami 

stowarzyszenia lub organizacji określa  jej zasady i zakres. 

 

§ 64 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia: 

1.1. pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

1.2. pracownię komputerową; 

1.3. salę gimnastyczną; 

1.4. pomieszczenie biblioteki; 

1.5. boiska sportowe; 

1.6. pomieszczenie na świetlicę 

1.7. pomieszczenie na stołówkę. 

 

Rozdział VI 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU 

 

§ 65 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach 

niepedagogicznych. 



 73 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz 

ustawa Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych. 

4. Pracownicy obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania. 

5. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor Zespołu. 

6. Obsługę finansowo - księgową Zespołu prowadzi Urząd Gminy. 

 

§ 66 

NAUCZYCIELE ZESPOŁU 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej 

pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów. 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

3. Do zadań nauczyciela należy: 

3.1. systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

3.2. uczestniczenie w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy; 

3.3. przestrzeganie zapisów statutowych; 

3.4. dbanie o dobre imię szkoły; 

3.5. prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego; 

3.6. realizowanie obowiązującego w szkole programu nauczania oraz Programu Wychowawczego – 

Profilaktycznego Szkoły; 

3.7. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z 

Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania; 

3.8. wnioskowanie w sprawach oceny zachowania uczniów, nagradzania i karania; 

3.9. decydowanie o doborze metod, form pracy, podręczników i środków dydaktycznych; 

3.10. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć; 

3.11. aktywne pełnienie dyżurów według ustalonego harmonogramu; 
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3.12. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa; 

3.13. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły. W razie potrzeby należy 

zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły oraz zawiadomić pracowników obsługi szkoły 

o fakcie przebywania osób postronnych; 

3.14. każdy nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora Zespołu o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów; 

3.15. rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

3.16. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizowania jej postanowień i uchwał; 

3.17. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, pedagogicznych i podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych; 

3.18. współpraca z rodzicami, innymi nauczycielami i dyrektorem Zespołu w celu podnoszenia jakości 

pracy szkoły; 

3.19. nadzorowanie powierzonego mu majątku szkolnego w czasie prowadzenia zajęć oraz dbanie o 

estetykę przydzielonej sali; 

3.20. planowanie i realizowanie własnego rozwoju zawodowego; 

3.21. wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego. 

4. Do zadań nauczycieli wobec uczniów należy: 

4.1. ocenianie bezstronne i obiektywne osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

4.2. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie; 

4.3. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

4.4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

4.5. dbanie o kulturę języka polskiego; 

4.6. formułowanie wymagań niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4.7. informowanie o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4.8. informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

4.9. informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4.10. jawne ocenianie; 

4.11. uzasadnienie ustalonej oceny; 

4.12. udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji 
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dotyczącej oceniania; 

4.13. występowanie z wnioskiem o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi ze 

względu na jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne; 

4.14. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia(opracowania IPET); 

4.15. przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, techniki, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych branie pod uwagę wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć; 

4.16.  informowanie o przewidywanych rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych; 

4.17. ustalanie rocznych i śródrocznych ocen z zajęć edukacyjnych; 

4.18. uczestniczenie w pracach komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny; 

4.19. uczestniczenie w pracach komisji w przypadku odwołania od rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 

4.20. uczestniczenie w pracach komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy. Na prośbę 

nauczyciela dyrektor szkoły zwalnia nauczyciela uczącego danego przedmiotu z 

obowiązku uczestniczenia w pracach komisji; 

4.21. realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i 

zainteresowania uczniów. 

5. Nauczyciel prowadzi następującą dokumentację: 

5.1. dzienniki lekcyjne (papierowe i e-dzienniki) i dzienniki innych zajęć; 

5.2. plany pracy z poszczególnych przedmiotów na dany rok szkolny (według aktualnych 

programów); 

5.3. konspekty, scenariusze lekcyjne (nauczyciel stażysta); 

5.4. sprawozdania z działalności, za którą nauczyciel jest odpowiedzialny; 

6. Nauczyciele w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy mogą prowadzić dobrowolne, 

nieodpłatnie, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów zajęcia dodatkowe w 

formie kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych lub opieki nad organizacjami typu SKO, 

PCK. 

§ 67 

LOGOPEDA SZKOLNY 

1. Do obowiązków logopedy szkolnego należy: 

1.1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów; 
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1.2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w 

zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

1.3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

1.4. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 68 

WSPÓŁDZIAŁANIE NAUCZYCIELI I RODZICÓW 

1. Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w sprawach wychowania. 

2. Do obowiązków nauczycieli Zespołu wobec rodziców należy: 

2.1. dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach w 

nauce; 

2.2. poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2.3. poinformowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

2.4. informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2.5. jawne ocenianie; 

2.6. uzasadnienie ustalonej oceny; 

2.7. udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej 

dokumentacji dotyczącej oceniania; 

2.8. poinformowanie o przewidywanych rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych. 

3. Rodzice są obowiązani do: 

3.1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

3.2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; w razie nie 

wywiązania się rodzica z niniejszego obowiązku podlega on egzekucji w trybie ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym administracji; 

3.3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

3.4. informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego 

poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a 

przebywającego czasowo za granicą); 
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3.5. rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub 

obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w 

oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki 

określonych w tym zezwoleniu; 

3.6. zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu 

edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu; 

3.7. pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania 

dziecka ze szkoły. 

4. W celu zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów 

niezbędna jest stała współpraca rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. W ramach tej 

współpracy rodzice zobowiązani są do: 

4.1. systematycznych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami; 

4.2. informowania wychowawcy o stanie zdrowia dziecka i szczególnych sytuacjach rodzinnych 

mogących mieć wpływ na postępy w nauce i zachowanie dziecka; 

4.3. usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach w formie ustnego lub pisemnego 

oświadczenia, którym może być również zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia); 

4.4. stałego włączania się w życie klasy i szkoły; 

4.5. ponoszenia odpowiedzialności finansowych za zniszczenia spowodowane przez dziecko na terenie 

szkoły w jej obrębie; 

4.6. zgłaszanie się na ustne i pisemne wezwanie dyrektora, wychowawcy i pedagoga szkolnego. 

5. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

5.1. na pisemną lub osobistą prośbę rodziców; 

5.2. w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i 

odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. 

6. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do 

zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor. 

7. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez 

regulamin Rady Rodziców. 

8. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o 

zmianę wychowawcy klasy. 

9. Rodzic, który był nieobecny na zebraniu z rodzicami winien ustalić termin spotkania z 

wychowawcą celem uzyskania informacji na temat postępów ucznia w nauce i zachowaniu. Szkoła nie 

jest związana terminem zebrania. W szczególnych sytuacjach szkoła może przekazać pisemną informację 

rodzicom. 
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§ 69 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

2. Rodzaje zespołów oraz ich skład określa Rada Pedagogiczna na zebraniu Rady Pedagogicznej przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Zespołu przewodniczący zespołu 

przedmiotowego, który jest odpowiedzialny za realizację zadań wynikających z planu pracy zespołu 

przedmiotowego. 

4. Do zadań zespołu przedmiotowego należy: 

4.1. opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole;  

4.2. opracowanie kryteriów oceniania uczniów i sposobu badania ich osiągnięć, stymulowanie rozwoju 

uczniów; 

4.3. wzajemne informowanie i omawianie aktualnych problemów i rozwiązań dydaktycznych; 

4.4. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli; 

4.5. współdziałanie w odpowiednim organizowaniu i wyposażaniu sal lekcyjnych; 

4.6. organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów przedmiotowych; 

4.7. przygotowanie uczniów do konkursów zewnętrznych. 

5. Dyrektor Zespołu może powołać zespoły problemowo – zadaniowe, jeżeli taka potrzeba wynika z 

dodatkowych zadań szkoły. 

 

§ 70 

WYCHOWAWCY 

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym 

oddziale, zwanemu dalej wychowawcą, który, jeżeli nie zajdą szczególne okoliczności, prowadzi 

oddział przez cały etap edukacyjny. Etap edukacyjny obejmuje nauczanie na trzech poziomach: 

nauczanie zintegrowane- klasy I - III, szkoła podstawowa - klasy IV - VIII i oddziały gimnazjalne. 

2. Nauczyciel w uzasadnionych przypadkach może wnieść prośbę o zwolnienie go z funkcji wychowawcy. 

3. Do zadań wychowawcy należy: 

3.1. otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków; 

3.2. zdiagnozowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków; 

3.3. utrzymanie systematycznego kontaktu z rodzicami wychowanków; 

3.4. pisemne informowanie rodziców o przewidywanej śródrocznej / rocznej ocenie niedostatecznej na 

miesiąc przed klasyfikacją; 
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3.5. planowanie i organizowanie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, 

zmierzających do integracji klasy; 

3.6. kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami w oparciu o Program 

Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły; 

3.7. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w celu uzgadniania i 

koordynowania działań wychowawczych i edukacyjnych; 

3.8. współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności w celu uzyskania wszechstronnej 

pomocy dla wychowanka oraz poradnią pedagogiczno – psychologiczną; 

3.9. kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych; 

3.10. systematyczne prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia; 

3.11. dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie 

sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

3.12. praca w zespołach powołanych do planowania i koordynowania udzielania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej uczniowi, sporządzania analizy i gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), obserwowanie i pomiary pedagogiczne w klasach I - III 

szkoły podstawowej, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień;  

3.13. prowadzenie dla każdego ucznia arkusza ocen wypełnionego pismem komputerowym lub ręcznym; 

4. Do zadań wychowawcy wobec uczniów należy: 

4.1. ocenianie zachowania; 

4.2. informowanie ucznia o jego zachowaniu i postępach w tym zakresie; 

4.3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

4.4.  informowanie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

4.5. motywowanie ucznia do postępów w uzyskaniu pozytywnej oceny z zachowania, informowanie o 

warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z 

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 

4.6. jawne ocenianie; 

4.7. uzasadnianie ustalonej oceny; 

4.8. udostępnianie dokumentacji dotyczącej oceniania; 

4.9. informowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym dla ucznia okresowym 

(rocznym) stopniu niedostatecznym w formie pisemnej na miesiąc przed posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej. Kopię listu do rodziców 

wychowawca zostawia w swojej teczce i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym; 

4.10. informowanie o przewidywanych rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zachowania; 
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ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;  

4.11. uczestniczenie w pracach komisji w przypadku odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania; 

4.12. dbanie o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia; 

4.13. udzielanie porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, możliwości wyboru zawodu itd.; 

4.14. organizowanie i przeprowadzanie zebrań z rodzicami – wywiadówek. 

5. Do obowiązków wychowawcy wobec rodziców należy: 

5.1. dostarczanie rodzicom informacji o zachowaniu ucznia; 

5.2. poinformowanie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

5.3. poinformowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania; 

5.4. udostępnianie dokumentacji dotyczącej oceniania; 

5.5. poinformowanie o przewidywanych rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych 

zachowania. 

6. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

6.1. opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

6.2. zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym 

szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania; 

6.3. diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną 

na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego; 

6.4. kształtowanie osobowości ucznia, 

6.5. systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem, pielęgniarką; 

6.6. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6.7. wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo; 

6.8. motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

możliwościami i zainteresowaniami; 

6.9. dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn 

absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego; 

6.10. troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych 

formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych; 

6.11. dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami; 
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6.12. wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, 

czystość na terenie klasy, szkoły; 

6.13. wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie 

przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków 

zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem i 

rodzicami ucznia; 

6.14. ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych 

działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych; 

6.15. wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią; 

6.16. informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach 

zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach 

szkolnych, problemach wychowawczych; 

6.17. rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej 

Zarządzeniami dyrektora szkoły; 

6.18. opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z 

zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu 

wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, 

harmonogramu imprez klasowych i szkolnych; 

6.19. współpracę z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów. 

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej t metodycznej ze strony 

dyrektora Zespołu oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie 

placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

8. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania 

wychowawczego na dziecko i określenia jego indywidualnego rozwoju.  

9. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem 

samorządu klasowego i klasowej rady rodziców. 

10. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, 

którego decyzja jest ostateczna. 

§ 71 

ZESPOŁY WYCHOWAWCZE KLAS 

1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących 

zajęcia dydaktyczne w danym oddziale. 
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2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy: 

2.1. ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę 

potrzeb; 

2.2. opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami 

danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych; 

2.3. rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału; 

2.4. opracowanie kalendarza imprez do 15 września danego roku szkolnego. 

3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy. 

 

§ 72 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY SZKOŁY 

1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania 

problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów. 

2. W skład zespołu wchodzą wskazani przez dyrektora szkoły: 

2.1. wychowawcy klas; 

2.2. w miarę potrzeb, inni nauczyciele.  

3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły. 

4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności: 

4.1. rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów; 

4.2. ocena sytuacji wychowawczej szkoły; 

4.3. wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej; 

4.4. opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego stała ewaluacja. 

 

§ 73 

ODDZIAŁY PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY 

1. Dla uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej 

w normalnym trybie oraz którzy: 

1.1. otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej albo 

1.2. nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej – mogą być tworzone 

oddziały przysposabiające do pracy. 

2. Dyrektor Zespołu, za zgodą rodziców, przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego 

do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika zasadność nauki przez 

ucznia w oddziale przysposabiającym do pracy. 
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3. W oddziale przysposabiającym do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z 

podstawą programową kształcenia ogólnego dostosowaną do potrzeb i możliwości 

uczniów. 

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia 

przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach dla danego zawodu. 

5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole podstawowej albo poza 

szkołą na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły podstawowej, w 

szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia 

ustawicznego, placówką kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcania i 

doskonalenia zawodowego oraz pracodawcą. 

 

§ 74 

PRACOWNICY OBSŁUGI 

1. Zadaniem pracowników obsługi, utrzymanie obiektu: jego otoczenia w ładzie i czystości. 

2. Obowiązkiem pracowników obsługi jest zwrócenie uwagi na osoby postronne wchodzące na teren 

szkoły. Pracownik może zapytać o cel pobytu, a w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora 

Zespołu. 

3. Każdy pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora Zespołu o wszelkich 

dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla 

zdrowia lub życia uczniów. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi ustala zgodnie z przepisami dyrektor 

Zespołu. Zamieszczony jest on w teczkach akt osobowych. 

5. Pracowników obsługi obowiązują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. 

 

§ 75 

FINANSOWANIE DZIAŁALOŚCI SZKOŁY 

1. Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

określonych w ustawie o finansach publicznych.  

2. Obsługę finansową zapewnia dział księgowości Urzędu Gminy w Chrostkowie. 

3. Organ prowadzący zapewnia warunki kadrowe, lokalowe, materialne i organizacyjne w/w 

działalności. 

4. Świadczenia udzielane przez szkołę są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy 
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programowej.  

5. Szkoła zapewnia odpłatne wyżywienie dla uczniów. Zasady odpłatności za korzystanie z 

wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej  ustala Dyrektor Szkoły  wraz z intendentem 

przy porozumieniu z organem prowadzącym. 

6. Działalność szkoły finansowana jest także przez rodziców w formie dobrowolnej składki 

wpłacanej na Radę Rodziców. 

7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

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

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone prze radę rodziców. 

8. Rodzice dodatkowo opłacają koszty imprez i wycieczek,  które nie są finansowane przez 

gminę.  

9. Rodzice uczniów  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrostkowie. 

 

Rozdział VII  

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW ZESPOŁU 

 

§ 76 

1. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 8 lat, w oddziałach gimnazjalnych 3 1ata. W ostatnim roku 

nauki przeprowadza się egzamin dla II etapu edukacyjnego i oddziałów gimnazjalnych zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

2. Do szkoły uczęszczają uczniowie od lat 7. 

3. Obowiązek szkolny w Zespole nie może trwać dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat. Uczeń, który ukończy 18 lat, może za zgodą 

dyrektora Zespołu kontynuować naukę. 

4. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. 

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć w roku szkolnym określa Minister Edukacji Narodowej w drodze 

rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

6. Do ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Chrostkowie przyjmuje się: 

6.1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły; 

6.2. na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli są wolne miejsca; 
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przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie 

dziecko mieszka. 

7. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor Zespołu może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego 

poza obwodem szkoły. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kurator Oświaty może zwolnić od spełnienia 

obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 16 lat. 

9. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko 

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

10. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor Zespołu, po 

zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

11. Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor może po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauki 

wyznaczając nauczyciela – opiekuna. 

 

Rozdział VIII  

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

§ 77 

PRAWA UCZNIÓW 

1. Szkoła dostarcza uczniom podstawowych informacji na temat ich praw.  

2. Dyrektor Zespołu umożliwia uczniom zapoznanie się ze statutem. Statut szkoły jest 

ogólnodostępny i znajduje się w szkolnej bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły: 

www. zschrostkowo.com 

3. Uczeń ma prawo do: 

3.1. bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania; 

3.2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia; 

3.3. organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

3.4. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego 

godności; 

3.5. podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym; 
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3.6. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

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

3.7. wolności od ingerencji w sferę życia prywatnego; 

3.8. rozwijania zainteresowań i zdolności; 

3.9. obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, zasady 

oceniania i klasyfikowania uczniów zapisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania; 

3.10. dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości; 

3.11. do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie 

przewozu do szkoły; 

3.12. uzyskania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przypadku trudności w nauce; 

3.13. korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, pomocy naukowych, księgozbioru na zasadach 

określonych regulaminami; 

3.14. udziału w organizowanych imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na 

terenie szkoły; 

3.15. wpływania na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim; 

3.16. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 

3.17. odwołania się od oceny w sytuacjach i na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnych 

Zasadach Oceniania; 

3.18. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, ferii i wakacji; 

3.19. reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach i innych imprezach zgodnie z 

umiejętnościami i zainteresowaniami; 

3.20. wyróżniania i nagradzania za osiągnięcia w nauce, sporcie, w pracy na rzecz budowania dobrego 

wizerunku szkoły; 

3.21. korzystania z pomocy doraźnej; 

3.22. bezpiecznych warunków pobytu w Zespole; 

3.23. wolności myśli, sumienia, wyznawania: 

a. uczeń ma możliwości uzewnętrznienia przekonań religijnych i światopoglądowych; 

b. szkoła zapewnia równe traktowanie, niezależnie od wyznawanej religii, 

światopoglądu; 

c. w szkole przestrzegana jest tolerancja wobec „inności” religijnej; 

d. kulturowej, etnicznej. 

3.24. wolności zrzeszenia się: 

a. uczeń ma możliwość działania w samorządzie szkolnym;   

b. w szkole działa SU, który decyduje o ważnych sprawach dotyczących uczniów; 
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c. uczniowie mają możliwość wydawania gazetki szkolnej, w której wypowiadają się 

na temat swojej działalności oraz w sprawach szkoły. 

3.25. wolności od poniżającego traktowania i karania; w szkole nie wolno stosować kar 

naruszających godność i nietykalność cielesną ucznia: 

a. zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej (ochrona nietykalności 

cielesnej); 

b. poszanowanie godności ucznia (zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, 

stosowania presji psychicznej); 

3.26. powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów z 

wiadomości: w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian godzinny, w ciągu 

tygodnia nie więcej niż trzy; 

3.27. składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we 

wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych 

powyżej podstawowych praw uczniów. 

 

§ 78 

1. W sytuacji nieprzestrzegania praw zawartych w Statucie przez uczniów, nauczycieli i 

innych pracowników szkoły uczeń ma prawo: 

1.1. zwrócić się w danej sprawie do wychowawcy klasy; 

1.2. przez wychowawcę klasy ma prawo zwrócić się w danej sprawie do dyrektora szkoły; 

1.3. przez dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczna do Rady Rodziców lub organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

2. Ze swoją sprawą uczeń może zwrócić się w formie ustnej lub pisemnej z podaniem 

uzasadnienia. 

3. W imieniu dziecka mogą wystąpić rodzice. 

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.  

5. Działania wyjaśniające powinny być podjęte w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

                                                                             

§ 79 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasady, zgodnie, z którą nie wolno naruszać godności 

osobistej, dobrego imienia i praw innych ludzi. 

2. Uczeń ma obowiązek; 

2.1. zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; 
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2.2. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu;    

2.3. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady 

Pedagogicznej, ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 

2.4. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i wszystkich 

pracowników szkoły; 

2.5. szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób; 

2.6. dbać o schludny wygląd, noszenie odpowiedniego stroju w stonowanych barwach, bez wulgarnych i 

obraźliwych nadruków, nie noszenia biżuterii zagrażającej życiu i zdrowiu ucznia i 

innych, nie używania makijażu, bez farbowanych włosów i pomalowanych paznokci, 

nie noszenia  krótkich spódnic i spodni biodrówek, bez bluzek z dużymi dekoltami,  

2.7. nosić strój galowy podczas uroczystości szkolnych i lokalnych: granatowe lub czarne 

spodnie i spódnice, białe bluzki lub koszule; 

2.8. na terenie budynku szkolnego nosić obuwie zmienne nie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu; 

2.9. na terenie budynku szkolnego nie nosić nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i 

bezpieczeństwu; 

2.10. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów; 

2.11. systematycznie przygotowywać się do zajęć i rozwijać swoje umiejętności; 

2.12. systematycznie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych wynikających z planu zajęć, przygotowania 

się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie; 

2.13. przestrzegać właściwego zachowania się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów; 

2.14. nie przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot pieniężnych 

(za zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności); 

2.15. przedłożyć usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych wystawione przez rodziców, 

lekarza lub instytucje państwowe (np. sąd) w terminie do 7 dni po powrocie do szkoły; zajęć nie 

usprawiedliwia się po upływie podanego terminu; 

2.16. punktualnie przychodzić na zajęcia szkolne, a w przypadku spóźnienia się wejść do klasy i 

uczestniczyć w zajęciach; 

2.17. regularnie odrabiać zadania domowe; 

2.18. prowadzić zeszyt przedmiotowy, notatki, zeszyt ćwiczeń i innych wymaganych przez 

nauczyciela i wynikających z realizowanego programu nauczania; 

2.19. pisać każdą pracę kontrolną; 

2.20. spełniać wymagania określone przez nauczyciela; 

2.21. aktywnie uczestniczyć w zajęciach; 
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2.22. na miarę swoich możliwości wkładać wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu 

fizycznym, technice, plastyce i muzyce; 

2.23. przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji; 

2.24. uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach szkolnych spowodowanych m. in. chorobą, 

dobrowolnym uczestnictwem w zawodach i konkursach; 

2.25. przestrzegać zasad bhp obowiązujących w szkole; 

2.26. przebywać podczas przerw na korytarzu; 

2.27. nie wychodzić samowolnie poza teren szkoły; 

2.28. wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela; 

2.29. po zakończonych zajęciach zejść do szatni, ubrać się i opuścić teren szkoły; 

2.30. informować wychowawcę lub innego nauczyciela o chorobie lub złym samopoczuciu; 

2.31. godnie reprezentować szkołę; 

2.32. dbać o wspólne dobro, ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych; za szkody wyrządzone 

przez ucznia odpowiadają rodzice uczniów; 

2.33. uczniowie dojeżdżający mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicowych 

pod opieką nauczyciela świetlicy po zakończonych zajęciach; uczeń może być 

zwolniony z powyższych zajęć na pisemną i osobistą prośbę rodzica i za zgodą 

nauczyciela świetlicy. 

2.34. przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a. okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b. przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

c. szanować poglądy i przekonania innych, 

d. szanować godność i wolność drugiego człowieka,  

e. zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu; 

 

§ 80 

1. Uczeń jest zobowiązany do świadomego i odpowiedzialnego używania gadżetów 

elektronicznych na terenie szkoły, tj. telefonów komórkowych, smartfonów, cyfrowych 

aparatów fotograficznych, itp.  

2. Przez świadome i odpowiedzialne używanie rozumie się:  

2.1. w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody nauczyciela sprawującego opiekę; 

2.2. na wyraźne polecenie nauczyciela sprawującego opiekę; 

2.3. wykonywanie zdjęć tylko na wyraźną prośbę bądź po uzyskaniu zgody nauczyciela 
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sprawującego opiekę; 

2.4. upublicznienie efektów używania gadżetów tj. filmów, nagrań, zdjęć tylko za zgodą 

zainteresowanych osób.  

 

§ 81 

1. Uczeń nie ma prawa: 

1.1. narażania swoim postępowaniem dobrego imienia szkoły; 

1.2. nieprzestrzegania zasad pracy na lekcjach ustalonych przez nauczycieli; 

1.3. nie szanowania innych ludzi lub nieprzestrzegania zasad kultury; 

1.4. prowadzenia działalności wymierzonej przeciw innym ludziom; 

1.5. propagowania poglądów szerzących nienawiść do innych ludzi; 

1.6. posiadania lub rozpowszechniania materiałów pornograficznych lub 

szerzących nienawiść i agresję; 

1.7. palenia tytoniu na terenie szkoły, obiektach należących do szkoły oraz w 

miejscach publicznych, także podczas wyjazdów organizowanych przez 

szkołę; 

1.8. picia alkoholu na terenie szkoły, na wycieczkach szkolnych oraz wnoszenia 

alkoholu na teren szkoły, picia alkoholu w miejscach publicznych; 

1.9. narkotyzowania się lub posiadania narkotyków; 

1.10. dokonywania czynów przestępczych w rozumieniu kodeksu karnego; 

1.11. dokonywania innych czynów rażąco niezgodnych z normami społecznymi; 

1.12. żuć gumy podczas lekcji; 

1.13. korzystać na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

telekomunikacyjnych bez zgody nauczyciela.  

 

§ 82 

NAGRODY I KARY 

1. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być: 

1.1. szczególne osiągnięcia w nauce; 

1.2. aktywny udział w życiu szkoły; 

1.3. wzorowa postawa; 

1.4. szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach 

sportowych; 

1.5. wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole. 
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2. Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

2.1. pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy; 

2.2. pochwałę ustną wychowawcy na zebraniu rodziców; 

2.3. pochwałę ustną dyrektora Zespołu wobec uczniów i nauczycieli; 

2.4. list pochwalny do rodziców; 

2.5. dyplom uznania; 

2.6. nagrody rzeczowe; 

2.7. świadectwo z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2.8. stypendia za wyniki w nauce wg odrębnego regulaminu. 

3. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym. 

4. Nagrody finansowane są z budżetu Zespołu oraz przez Radę Rodziców w miarę posiadanych  środków 

finansowych. 

5. Dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować rodziców o przyznanej uczniowi 

nagrodzie. 

6. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem 

do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez 

dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia pisemnego zastrzeżenia z 

uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej 

udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 3 dni, może posiłkować się opinią 

wybranych organów szkoły. 

 

§ 83 

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Zespołu i regulaminów wewnątrzszkolnych  

poprzez: 

1.1. upomnienie ustne wychowawcy klasy; 

1.2. upomnienie ustne dyrektora Zespołu; 

1.3. pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy; 

1.4. nagana dyrektora Zespołu; 

1.5.  list do rodziców z pisemną naganą; 

1.6. zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych oraz wycieczkach; 

1.7. zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

1.8. przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty zgodnie z odrębnymi przepisami; 

1.9. powiadomienie policji w przypadku: 

a. kradzieży (w porozumieniu z rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich 
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wniosek); 

b. bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły; 

c. zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie 

szkoły; 

d. fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami; 

e. brutalności; 

f. dopuszczenia do innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady 

moralne i społeczne; 

1.10. obniżenia oceny z zachowania zgodnie z WZO i Regulaminem Punktowej Oceny z 

Zachowania. 

2. Nie mogą być zastosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

3. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę 

ucznia. 

4. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy: 

4.1. uczeń notorycznie łamie zapisy Statutu Zespołu i regulaminów szkolnych, 

otrzymał kary przewidziane w Statucie i regulaminach, a stosowane środki 

zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów; 

4.2. zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu 

innych uczniów; 

4.3. dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszanie, 

zastraszanie, wchodzenie w kolizję z prawem, umyślne spowodowanie 

uszczerbku na zdrowiu innego ucznia. 

5. Przeniesienie ucznia do innej szkoły musi być poprzedzone następującymi czynnościami: 

5.1. wyczerpaniem wszystkich możliwości karania; 

5.2. podjęciem odpowiedniej uchwały przez Radę Pedagogiczną; 

5.3. uzyskaniem zgody Kuratora Oświaty na przeniesienie; 

5.4. uzyskaniem zgody dyrektora szkoły, do której uczeń ma być przeniesiony; 

5.5. przeprowadzenie rozmowy z rodzicem lub opiekunem ucznia. 

6. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary. 

7. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia 

uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania postanowienia o udzieleniu kary. Dyrektor szkoły w terminie 3 dni rozpatruje 

odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu. 
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8. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia 

uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły.  

9. Dyrektor w porozumieniu z przedstawicielami Rady Pedagogicznej lub przedstawicielami Samorządu 

Uczniowskiego rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia: 

9.1. oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie; 

9.2. odwołać karę; 

9.3. zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

10. Od decyzji podjętej przez dyrektora Zespołu uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo 

odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji. 

11. Prawa ucznia określa Konwencja o Prawach Dziecka oraz inne obowiązujące przepisy. Uczniom i 

rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi do dyrektora Zespołu w terminie 7 dni od naruszenia prawa 

ucznia. 

12. Dyrektor rozpatruje skargę zawiadamiając ucznia i rodziców w terminie 7 dni. W przypadku 

negatywnego rozpatrzenia skargi przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w zakresie spraw 

pedagogicznych i wychowawczych lub do organu prowadzącego w zakresie pozostałych spraw. 

 

§ 84 

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM 

1. Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej szkoła organizuje różnorodne 

formy pomocy, a w szczególności: 

1.1. stypendia socjalne i zasiłki ze środków uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej; 

1.2. finansowanie obiadów ze środków uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej; 

1.3. dofinansowanie do wycieczek ze środków Rady Rodziców. 

 

§ 85 

WARUNKI POBYTU W SZKOLE ZAPEWNIAJĄCE UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWO 

1. Statut określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z 

zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole i szkołę 

podstawową. 

2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne 

warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do szkoły. 

3. Budynek szkoły jest monitorowany na zewnątrz (całodobowo) i wewnątrz. 
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4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi 

przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym nadzór nad tym, kto wchodzi na 

teren szkoły, sprawują pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 

5. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych 

oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, 

stołówki podczas przerw międzylekcyjnych. 

6. W planie zajęć dydaktyczno- wychowawczych uwzględnia się: 

6.1. potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

6.2. potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu; 

6.3. zasadę nie łączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu. 

7. Plan ewakuacyjny szkoły umieszczony jest w widocznym miejscu. 

8. Znaki drogi ewakuacyjnej umieszczone są w sposób widoczny i trwały. 

9. Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły dostosowuje się do 

wymagań ergonomii. 

10. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające uczniów 

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

szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające. 

11. Gorące posiłki spożywane są wyłącznie w jadalni. 

12. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. 

13. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. 

14. Nauczyciel, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia uczniom przebywanie w czasie 

przerw na wolnym powietrzu. 

15. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez 

opieki osób do tego upoważnionych. 

16. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczących. 

17. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób 

zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego., stan zdrowia i 

ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i 

wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 

18. O każdym wypadku powiadamia się niezwłocznie: 

18.1. dyrektora Zespołu; 

18.2. rodziców poszkodowanego; 

18.3. pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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18.4. koordynatora ds. bezpieczeństwa. 

19. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do 

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 

20. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę 

zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 86 

1. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Tablice i stemple zawierają nazwę i siedzibę szkoły. 

3. Regulaminy określające działalność organów Zespołu, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być 

sprzeczne z zapisami mniejszego Statutu, jak również z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

4. Statut obowiązuje w równym stopniu wychowanków  uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników 

obsługi. 

§ 87 

1. Patronem Szkoły Podstawowej w Chrostkowie jest Bartosz Głowacki – bohaterski 

kosynier spod Racławic.  

2. Szkoła podstawowa posiada własny sztandar. Awers –  prawa strona sztandaru otrzymała 

barwę jasnobrązową, nawiązującą do chłopskiego pochodzenia patrona szkoły. W 

centralnej części płatu umieszczony został wizerunek Bartosza Głowackiego – 

bohaterskiego kosyniera spod Racławic. Wokół niego widnieje nazwa szkoły: Szkoła 

Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Chrostkowie. W lewym dolnym rogu widnieje 

data roczna 1867 – rok powstania szkoły, a w prawym dolnym rogu – 2017 – rok 

ufundowania sztandaru. Rewers – z lewej strony płat sztandaru nawiązuje do barw 

narodowych: na biało – czerwonym tle znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej – 

orzeł w koronie wyhaftowany srebrnymi nićmi. 

3. Sztandar jest najważniejszym symbolem szkoły i towarzyszy najważniejszym 

uroczystościom szkolnym. 
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4. Sztandar szkoły może być również używany przez reprezentację szkoły poza szkołą 

podczas ważnych uroczystości oświatowych, samorządowych, państwowych, 

patriotycznych, środowiskowych. 

5. Decyzję o użyciu sztandaru podejmuje dyrektor szkoły. 

6. Sztandarem opiekuje się, złożony z wybranych uczniów, poczet sztandarowy pod 

kierunkiem wskazanego przez dyrektora szkoły opiekuna. 

7. Uroczystości szkolne rozpoczynają się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania 

hymnu państwowego. 

8. W czasie wprowadzania i wyprowadzania sztandaru oraz podczas śpiewania hymnu 

państwowego uczestnicy uroczystości stoją na baczność oraz zachowują powagę i godną 

postawę. 

9. Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem, opisuje także 

organizację świąt państwowych, kościelnych i szkolnych w Zespole Szkół w 

Chrostkowie. 

 

§ 88 

1. Dokumentami statutowymi stanowiącymi integralną część Statutu są: 

1.1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania; 

1.2. Program Wychowawczo - Profilaktyczny; 

1.3. Procedury Postępowania w Sytuacjach Kryzysowych; 

1.4. Regulamin Dyżurów Nauczycieli; 

1.5. Regulamin Wycieczek Szkolnych; 

1.6. Regulamin Realizacji Projektów Edukacyjnych w Gimnazjum; 

1.7. Regulamin Punktowej Oceny Zachowania; 

1.8. Wewnątrz Szkolne Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego; 

1.9. Ceremoniał Zespołu Szkół w Chrostkowie. 

 

§ 89 

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

§ 90 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy wynikające z Karty Nauczyciela, 

ustawy o systemie oświaty, Kodeksu Pracy. 
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§ 91 

1. O zmiany w Statucie mają prawo wnioskować wszystkie organy szkoły.  

2. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być wprowadzane w postaci nowelizacji lub uchwalenia 

nowego Statutu. 

3. Dyrektor może, wprowadzając zmiany na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej, 

publikować ujednolicony tekst statutu 

 

§ 92 

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Zespołu Szkół w Chrostkowie nadany 

Uchwalą Nr XXII/13/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie włączenia 

Publicznego Gimnazjum w Chrostkowie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrostkowie z 

późniejszymi zmianami.  

§ 93 

UCHWAŁA 

Statut Zespołu Szkół w Chrostkowie został opracowany przez Radę Pedagogiczną i 

zatwierdzony na Posiedzeniu w dniu 28.11. 2017 roku. Wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 

roku. 

Statut został zatwierdzony przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski 

 

Rada Rodziców:         Samorząd Uczniowski:                    Dyrektor Zespołu: 

 

 


